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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลงัความเป็นมาและองคป์ระกอบของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั 2) ศึกษาการดาํรงอยูแ่ละเง่ือนไขการดาํรงอยูข่องภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดใน
ปัจจุบนั 3) วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
กาบบวั 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1)  งานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ท่ีมีมายาวนาน ซ่ึงพบ

ในหลายชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี การทอผา้ในอดีตใชฝ้้ายและเส้นไหมท่ีคนในทอ้งถ่ินผลิต
ข้ึนมาเอง และทาํการทอดว้ยก่ีพื้นเมืองท่ีชาวบา้นผลิตส่วนประกอบดว้ยตนเอง ดว้ยลกัษณะของผา้
ทอท่ีมีลวดลายละเอียดสวยงาม คลา้ยกบัลายของกาบบวั จึงไดรั้บการขนานนามในเวลาต่อมาว่า 
“ผา้กาบบวั” ในอดีตคนในทอ้งถ่ินใชผ้า้กาบบวัทั้งสาํหรับสวมใส่ในชีวิตประจาํวนั ในงานประเพณี
ต่างๆ และมอบเป็นของขวญัพิเศษใหก้บัแขกผูม้าเยีย่มเยยีน  
 2)  การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัท่ามกลางแข่งขนัในระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาด เก่ียวขอ้งกบัความพยายามในการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์จากผา้ทอในวิถี
ชีวิต ควบคู่ไปกบัการปรับตวัในกระบวนการผลิตและวตัถุประสงคข์องการผลิตเป็นสาํคญั อีกทั้ง 
ยงัมีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มสตรีทอผา้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัและสร้างบรรยากาศท่ีกระตุน้ใหมี้
การผลิตอยา่งต่อเน่ืองในปริมาณมากพอท่ีจะจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม นอกจากน้ี  ยงัมีความพยายาม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้สู่รุ่นหลงัทั้งระดบัครัวเรือนและชุมชน 
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 3)  แนวโนม้การพฒันาของงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัในอนาคต มีความเก่ียวขอ้งกบัทั้ง
ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต แหล่งวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการทอ รายไดจ้ากการทอผา้ ความนิยมในการใชผ้า้กาบบวัในชุมชน ความสนใจงานหตัถกรรม
ทอผา้กาบบวัของคนรุ่นหลงั สาํหรับปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภค
ภายนอกชุมชนท่ีเพิ่มข้ึน นโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และการสนบัสนุนของภาคเอกชน 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัน้ี  1) สถาบนัการศึกษาควรส่งเสริมการจดัทาํหลกัสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินผา้กาบบวั  เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบข้ึนอนัจะช่วยให้การสืบทอดภูมิ
ปัญญาน้ีเป็นไปอยา่งมีรูปธรรมยิง่ข้ึน  2) หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนใหมี้การจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน และ 3) หน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้งควรหาแนวทางในการปรับราคาผา้กาบบวัของชาวบา้นใหสู้งข้ึน เพื่อยกระดบัรายไดข้อง
ผูท้อใหดี้ข้ึน 
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The aims of this study were: 1) to investigate backgrounds of a local wisdom concerning 

kaab bua weaving in Na Reuang sub-district, Na Yea district, Ubon Ratchathani province; 2) to 
find out the resilience of  Kaab Bua weaving amidst the competition in the marketing economic 
system; and 3) to analyze development trends of eocal wisdom concerning kaab bua weawing. 
This research was undertaken following the qualitative research approach. Data collection was 
conducted mainly by means of in-depth interview with 15 key informants supplemented with 
non-participant observation. 

The research findings were as follows: 
1). Kaab bua weaving was a local wisdom related cloth weaving with a long history. It 

was found in various communities in Ubon Ratchathani province. In the past, local weavers used 
locally produced cotton and silk as an important input and weaved by using traditional hand 
looms which were locally made. Because the products had beautiful patterns resembling lotus 
petals, there were called “paa kaab bua” . In the past, local people used the cloth to make dress for 
wearing daily and in traditional events, and for giving as an important present to special guests. 

2). Resilience of kaab bua weaving amidst the competition in the marketing economic 
system was strongly associated with local efforts to conserve and use the cloth in local prople’s 
way of life, coupled with adaptation of production process and production objectives. Moreover, 
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the establishment of the female weaving group was also important in helping local weavers to 
exchange their related knowledge and creating the environment supporting for the continuation of 
the production in sufficient amount that could be sold for generating a supplementary income.  At 
the same time, there existed of effort to transfer the local wisdom to new generation members.  
household and communite levels. 
 3). Trends of developing kaab bua cloth weaving were associated with both internal and 
external factors. Important internal factors included producers, sources of raw materials and 
weaving equipments, income from weaving, popularity of using the cloth in the community, and 
the interest of younger generations in weaving.  Important external factors found were the 
increasing demand of the products among consumers outside the community, supporting state 
policies, and support from the private sector. 
 Important recommendations from this one: 1)  educational institutions should promote the 
development of curriculum  related to kaab bua cloth local wise lone;  2)  coerced state agencies  
should support knowledge management related to the local wisdom in a cleared and concrete 
manners;  3)  Concerned state agencies should help find out ways to increase the price of  kaab 
bua cloth received by weavers in order improve their income 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กติตกิรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี อนัเน่ืองจากความช่วยเหลือ คาํแนะนาํ และ

กาํลงัใจต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัและมีคุณค่าอยา่งยิง่ 
 ขอขอบพระคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีใหก้ารสถานท่ีในการศึกษาหาความรู้
ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาแว มะแส ท่ีกรุณารับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้
ความเมตตาและกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่งในการให้คาํแนะนาํให้คาํปรึกษา และช้ีแนวทางใน
การศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจนการประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้จากคณาจารยทุ์กๆ ท่าน ไดท้าํใหข้า้พเจา้
มีวนัน้ีได ้
 ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ช่ืน ศรีสวสัด์ิ ผูน้าํชุมชน ปราชญช์าวบา้น หัวหน้ากลุ่ม
สตรีทอผา้ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 บ้านโนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี และส่วนต่างๆ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการใหค้วามร่วมมือและใหค้วามช่วยเหลือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 ขอบคุณเพื่อน พี่ นอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (NIDA) ทุกท่าน
ท่ีใหก้าํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํ จนทาํให้ขา้พเจา้ไดส้ามารถทาํวิทยานิพนธ์สาํเร็จ
ลุล่วงได ้
 ขอบพระคุณบุคคลท่ีเป็นท่ีรักและเคารพยิ่ง คือ คุณแม่ สําหรับการเล้ียงดูและสั่งสอน
ปลูกฝังอุดมการณ์พร้อมทั้งให้กาํลงัใจ แรงบนัดาลใจในการทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีตลอดเวลาทาํให้
ขา้พเจา้มีแรงต่อสูจ้นประสบความสาํเร็จในคร้ังน้ี ขออุทิศความสาํเร็จน้ีแด่พอ่ทองสุน วงศป์ระเทศ 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณผูท่ี้มีพระคุณทุกท่าน แมจ้ะเอ่ยนามไม่ไดท้ั้งหมดแต่พระคุณของทุก
ท่านท่ีมีส่วนช่วยทาํใหค้วามสาํเร็จน้ียงัอยูใ่นความทรงจาํของขา้พเจา้ตลอดเวลา 
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บทที ่1 

 

บทนํา 
 

1.1 ปัญหาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ในช่วง 50 ปีมาน้ี เศรษฐกิจของประเทศไทยไดเ้จริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเห็นไดจ้ากท่ี

ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัส่งผลให้ความเป็นอยู่โดยรวมของ
คนในชาติไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึน บา้นเรือนส่วนใหญ่แมแ้ต่ในชนบทก็มีสภาพดีข้ึน พาหนะท่ี
ชาวบา้นใชไ้ดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมาก ส่วนใหญ่มีการใชร้ถจกัรยานยนตร์หรือในหลายๆ พื้นท่ีมีการ
ใชร้ถยนตก์ระบะเลก็ แทนเกวียนและววัควาย มีการใชน้ํ้ าประปาแทนการใชน้ํ้ าจากบ่อนํ้ าต้ืน และ
บาดาล ฯลฯ ในขณะเดียวกนั กลบัมีความเหล่ือมลํ้ าเพิ่มข้ึนในสังคม โดยเม่ือประมาณทศวรรษ 
2530-2540 นกัวิชาการไดเ้ร่ิมช้ีใหเ้ห็นความเหล่ือมลํ้าทางรายไดข้องประชากรท่ีทวีความรุนแรงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งความลา้หลงัในการเตรียมการสาํหรับการผลิตสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูง
เพื่อการส่งออก จนกระทัง่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึนในปี พ.ศ. 2540 ค่าเงินบาทของไทยไดอ่้อนตวัลง
ถึงร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ตลาดหุน้ตกอยา่งมาก ส่งผลใหป้ระเทศไทยตกอยูใ่น
ภาวะลม้ละลาย จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากองคก์รภายนอกประเทศท่ีวางมาตรการอยา่ง
เขม้งวด และไม่แน่ว่าจะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไดต้ามเจตนาหรือไม่เพียงใด ผลกระทบของวิกฤตคร้ังน้ีทาํ
ใหค้นจาํนวนมากตกงาน ตั้งแต่ลูกจา้งสถาบนัการเงิน พนกังานบริษทัอสังหาริมทรัพยแ์ละกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนธุรกิจก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม (อคิน รพีพฒัน์, 2542: 13) เน่ืองจาก
ความเจริญกา้วหนา้ดา้นอุตสาหกรรมนั้นเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจของแทบ
ทุกประเทศทัว่โลก เพราะความเป็นประเทศท่ีพฒันาหรือไม่นั้นมกัจะวดักันท่ีความเจริญด้าน
อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศเป็นสาํคญั (ณรงค ์อคัรเศรณี, 2541: 6) ประเทศไทยซ่ึงถูกจดัอยูใ่น
กลุ่มประเทศท่ีกาํลงัพฒันาในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา จึงไดมุ่้งให้ความสําคญักบัการ
พฒันาดา้นอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด (โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์, 2551:     
3-4) จนบางคร้ังมองขา้มภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่และนาํมาใชพ้ฒันาต่อยอดใหเ้หมาะสม 

ตลอดระยะเวลาท่ีได้เร่ิมมีการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดใ้ห้ความสําคญัอนัดบัตน้ๆ กบันโยบายการ
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พฒันาอุตสาหกรรมมาโดยตลอด จึงส่งผลให้รัฐบาลทุกยุคมีนโยบายส่งเสริมการขยายตวัของการ
ลงทุนดา้นอุตสาหกรรม ท่ีมุ่งส่งเสริมใหธุ้รกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเจริญกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็ว โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลกัในการกาํหนดนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนดา้นอุตสาหกรรมและมุ่งพฒันาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมไปในทุกพื้นท่ีของประเทศ (ชูศกัด์ิ จรูญ
สวสัด์ิ, 2548: 13) 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือเวลาผ่านไปและการพฒันาเนน้การขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมดาํเนิน
มาเป็นระยะเวลาหน่ึง ประเทศไทยก็ประสบปัญหาหลายประการจากความไม่สมดุลของการพฒันา 
จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ในปี  พ .ศ .  2540 และได้ส่งผลต่อมาให้กิจการด้าน
อุตสาหกรรมจาํนวนมากไดรั้บผลกระทบ ทาํให้ตอ้งปิดตวัลงหรือลดขนาดกิจการ ในช่วงท่ีภาวะ
ทางเศรษฐกิจตกตํ่าและประชาชนประสบความเดือดร้อนดงักล่าว พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้
พระราชทานแนวพระราชดาํริเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่คณะบุคคลผูเ้ขา้เฝ้าถวายพระพร เน่ือง
ในพระบรมราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 โดยแนวพระราชดาํริ
ดงักล่าวเนน้การจดัทรัพยากรไร่นาเพื่อพฒันาการเกษตรแบบพึ่งตนเอง อีกทั้งยงัเนน้ให้เกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได ้โดยมีพระราชประสงคป์ระการแรกคือ ทรงพยายามมิให้
เกษตรกรพ่ึงพาอยู่กบัพืชเกษตรชนิดใดชนิดหน่ึงเพียงอย่างเดียว เพราะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความ
เสียหาย เน่ืองจากความแปรปรวนของราคาและความไม่แน่นอนของธรรมชาติ โดยไดท้รงเสนอ
ทางออกดว้ยการปลูกพืชหลายชนิด และส่งเสริมให้ทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ควบคู่กนัไป 
เพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนนอกเหนือจากภาคเกษตร เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดงั
ตวัอย่างงานพฒันาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซ่ึง
สนบัสนุนแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เป็นตน้ 
 พระบรมราโชวาทดงักล่าวไดก้ลายเป็นการจุดประกายสาํคญัท่ีทาํใหค้นไทย ทั้งนกัการเมือง 
นกัวิชาการและประชาชน เกิดความต่ืนตวัและยอ้นคิดว่าในขณะท่ีประเทศกาํลงัเร่งรัดพฒันาดา้น
เศรษฐกิจใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ และในขณะเดียวกนักใ็หเ้ห็นความสาํคญักบัภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นซ่ึงเป็นรากฐานของสังคมชุมชนนั้นๆ มาตั้งแต่อดีต หรือมุ่งแต่จะพฒันาโดยละเลยรากฐาน
ของตวัเองให้ค่อยๆสูญสลายไป ทาํให้เกิดแนวคิดท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศว่า 
จะตอ้งเน้นการพฒันาองค์ประกอบในระดับบุคคลและสถาบนัครอบครัวให้มีความเขม้แข็ง มี
จริยธรรมและมีวินยั โดยใชก้ลยุทธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ซ่ึงจะตอ้งระดมความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ทอ้งถ่ิน องคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รชุมชนต่างๆ มาร่วมเป็น
ผูน้ําการเปล่ียนแปลง เพื่อให้การดาํเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพในทุกๆดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน ดงันั้นการท่ีจะทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึน โดยเฉพาะชาว
ชนบท จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการพฒันาชนบท ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองคก์รประชาชนในทุกระดบั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาในการมุ่งสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน ดว้ยการพฒันาศกัยภาพของชุมชนหรือองคก์รของชาวบา้น เช่น องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล สภาตาํบล คณะกรรมการหมู่บา้น และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้มีความเขม้แขง็ (กรมการ
พฒันาชุมชน, 2554) 

ในอดีต พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีประชากรส่วนใหญ่อยู่
ในระบบการผลิตเพื่อการยงัชีพหรือเล้ียงชีพแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยมุ่งผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เป็นหลกั เม่ือผลิตเหลือใชแ้ลว้จึงนาํไปแลกเปล่ียนเป็นเงินและทรัพยสิ์น ไม่ไดมุ่้งผลิตเพื่อขายสู่
ทอ้งตลาด ทาํให้ในแต่ละทอ้งถ่ินและแต่ละหมู่บา้นอยู่ไดด้ว้ยการพึ่งตนเองและพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนั ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัดว้ยการทาํนา ทาํสวน ปลูกหม่อน 
เล้ียงไหม ทอผา้ ป้ันหมอ้ ตีเหล็ก และทาํเคร่ืองจกัสาน วิธีการในการประกอบอาชีพมกัจะพ่ึงพา
ธรรมชาติเป็นหลกัและใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการดาํเนินการ แต่ในปัจจุบนัพฤติกรรมเหล่าน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นวิถีชีวิตประจาํวนัมากข้ึน การผลิตรูปแบบ
ดั้งเดิมเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัจึงเหลือนอ้ย โดยไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นการผลิตเพื่อการคา้ เพื่อป้อน
ตลาดภายนอกชุมชนอยา่งชดัเจนข้ึนและมีการพฒันารูปแบบเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงเกิดผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองบ่งช้ีสาํคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชุมชนในทอ้งถ่ิน และถูกถ่ายทอดต่อสืบ
สานกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลงั จนเป็นวฒันธรรมประจาํของแต่ละทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมีหลากหลายประเภท ทั้งคาํสอนท่ีดีงามในการประพฤติปฏิบติัต่อกนั การประกอบ
สัมมาอาชีพ อาหารการกิน ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใชส้อยในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การรักษาพยาบาล 
ศิลปะการแสดง รวมทั้งส่ิงท่ีใชใ้นการประดบัประดาบา้นเรือนให้สวยงาม โดยในแต่ละทอ้งถ่ิน
มกัจะมีส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนแตกต่างกนัไป ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีน่า
สงัเกตวา่ ภูมิปัญญาบางอยา่งอาจมีใหพ้บเห็นไดเ้พียงเฉพาะในบางพื้นท่ีเท่านั้น (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 
2544: 15) ในขณะเดียวกนั ส่ิงท่ีชุมชนไดส้ั่งสมประสบการณ์โดยใชส้ติปัญญาในการปรับตวัเพื่อ
การดาํรงชีพท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละสังคมและวฒันธรรมน้ีไดส่้งผล
ต่อการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคใน
ชีวิตประจาํวนัในปัจจุบนัอยูบ่า้ง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัระดบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมชุมชนและวิถี
ชีวิตของคนในแต่ละทอ้งถ่ิน (นวลลออ ทินานนท,์ 2544: 1) 
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วฒันธรรมชุมชนเป็นตวักาํหนดให้ภูมิปัญญาของคนในแต่ละชุมชนทอ้งถ่ินมีการถ่ายทอด
สืบสานต่อกนัมาอยา่งมีระเบียบแบบแผนยาวนาน เป็นคุณค่าของสงัคมในทอ้งถ่ินท่ีมีผูค้นในชุมชน
รู้สึกถึงความสําคญัของภูมิปัญญาท่ีดาํรงอยู่ในชุมชนของตนเอง วฒันธรรมของแต่ละชุมชนเป็น
เคร่ืองยืดเหน่ียวให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินสานสามคัคีและปรองดองกนั ในการดูแลรักษาอนุรักษ์
ฟ้ืนฟภููมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนของตนใหย้ ัง่ยนืสืบต่อไป 

 อยา่งไรกต็าม การเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั ท่ีมีการรุกขยายเขา้ไปยงั
ชุมชนอยา่งขาดการกลัน่กรอง ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
หลายพื้นท่ี แมค้นในบางทอ้งถ่ินจะยงัคงมีความพยายามในการดูแลรักษาภูมิปัญญา ท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมชุมชนของตน ให้คงอยูไ่ด ้แต่หลายชุมชนไม่สามารถปกป้องดูแลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีดีงามของตนเอาไวไ้ดต่้อไป การท่ีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีดีงามและมีคุณค่าในอดีตไดสู้ญ
หายไปจากสังคม อาจจะเป็นเพราะผูค้นในทอ้งถ่ินเหล่านั้นขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษสื์บสานภูมิ
ปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนสั่งสมเอาไว ้ปล่อยให้กระแสการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์กลืนหายไป
อยา่งน่าเสียดาย (ประเวศ วะสี, 2548: 20-23) 

แมป้รากฏการณ์การรุกเขา้มาของกระแสโลกาภิวตัน์จะส่งผลกระทบต่อการดาํรงอยูข่องภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมใหสู้ญหายไปในหลายพื้นท่ีอาจมีการเคล่ือนไหวของประชาชนท่ีเป็นสัญญาณ
ช้ีนาํใหผู้ค้นในสังคมไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง อนัจะส่งผลกระทบอยา่ง
รุนแรงต่อการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสังคม
ไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีเพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงแสดงถึงความสาํคญัของการดาํรงอยู่ของอตัลกัษณ์
เฉพาะตนของคนในทอ้งถ่ิน ดงันั้น ในการดูแลรักษาและอนุรักษใ์หภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถดาํรง
อยูต่่อไปในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเองไดน้ั้น จึงตอ้งเกิดจากจิตใตส้าํนึกท่ีดีงามของผูค้นในชุมชนท่ี
หวงแหนส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีบรรพบุรุษสัง่สมมายาวนาน และสืบทอดต่อมายงัรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั 
เพราะหากว่าผูท่ี้อยู่ในสังคมรุ่นใหม่ๆ ไม่สํานึกถึงคุณความดีงามของภูมิภาคทอ้งถ่ินของตนแลว้ 
ย่อมส่งผลให้ภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนถ่ายทอดสืบต่อมาขาดการดูแลเอาใจใส่ สุดทา้ยอาจตอ้งสูญ
หายไปจากสงัคมในท่ีสุด (ประเวศ วะสี, 2548: 25-27) 

ผา้กาบบวัเมืองอุบลเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงในดา้นความสวยงาม 
และความประณีตในการทอมาตั้งแต่อดีต โดยมีหลกัฐานปรากฏในราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีทรงมีถึงพระเจา้น้องเธอกรมหม่ืนสรรพสิทธิประสงค ์(ตาํแหน่งใน
ขณะนั้น) ต่อการท่ีไดส่้งผา้ไหมจากเมืองอุบลไปทูลเกลา้ฯ ถวายวา่ “ ผา้น้ีทอดีมาก เชียงใหม่สูไ้ม่ได้
เลย” ยอ่มเป็นเคร่ืองช้ีชดัถึงความประณีต สวยงาม และความสามารถในเชิงของการทอผา้ของชาว
อุบลราชธานีเป็นอยา่งดี แต่การทอผา้พื้นเมืองของชาวอุบลราชธานียงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมในวงกวา้ง 
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มีปัญหาท่ีผูท้อส่วนใหญ่อายมุาก และไม่สามารถปรับตวัตามกระแสการเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้น ผา้
ทอพื้นเมืองของจงัหวดัอุบลราชธานีจึงมีจาํหน่ายในวงแคบ แมว้่าคุณภาพจะดีก็ตาม ต่อมาไดมี้
โครงการฟ้ืนฟูงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัในจงัหวดัอุบลราชธานี ในสมยัท่ีนายศิวะ แสงมณี เป็น
ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะเผยแพร่ผา้พื้นเมืองของชาวอุบลราชธานีใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางและเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั โดยไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานร่วมกนัพิจารณา
ศึกษาประวติัความเป็นมาของลายในอดีต นํามาปรับปรุงออกแบบสร้างสรรค์ลายผา้ และได้
คดัเลือกช่ือ “ผา้กาบบวั” เป็นลายลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานีอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัองัคาร ท่ี 
25 เมษายน พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณผา้ของเมืองอุบล และเพ่ือสนบัสนุนใหก้ลุ่ม
อาชีพทอผา้ในหมู่บา้นและตาํบล ให้ไดพ้ฒันาคุณภาพงานและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูผ้ลิตเพิ่มมากข้ึน 
อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนใหใ้ชผ้า้ไทย โดยออกแบบลายผา้เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี 
สําหรับผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้พื้นเมือง จนไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑ์ดีเด่นระดับจงัหวดั ใน พ.ศ. 2545 
ประเภทภูมิปัญญาจากผลิตภณัฑผ์า้ไหมลายกาบบวัและรางวลัชมเชยประเภทผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม
ลายกาบบัวจากการประกวดท่ีหมู่บ้านโนนสว่าง ตาํบลโนนสว่าง อาํเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงเป็นการประกวดผลิตภณัฑต์ามโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(กรมการพฒันา
ชุมชน, 2545: 127)   

ดว้ยเหตุน้ี ทางจงัหวดัอุบลราชธานีจึงไดริ้เร่ิมดาํเนินการโครงการการสืบสานผา้ไทย สายใย
เมืองอุบล เพื่อสนบัสนุนให้กลุ่มอาชีพทอผา้ในหมู่บา้นและตาํบล ไดพ้ฒันาคุณภาพงาน และสร้าง
รายไดใ้ห้เพิ่มมากข้ึน ตามกิจกรรมในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิม
พระเกียรติฯ และส่งเสริมการใชผ้า้ไทย จึงแต่งตั้งคณะทาํงาน ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากภาครัฐ 
ผูท้รงคุณวฒิุ ตวัแทนภาคเอกชน จาํนวน 19 คน เพื่อพิจารณาประวติัความเป็นมาและลายผา้ในอดีต 
มาปรับปรุงออกแบบสร้างสรรค์ลายผา้พื้นเมือง เพื่อให้เป็นลายผา้เอกลักษณ์ประจําจังหวัด
อุบลราชธานี และมอบหมายให้แหล่งทอผา้บา้นคาํปุน ตาํบลคาํนํ้ าแซบ อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี ทาํการจดัทอผา้ตวัอย่าง โดยมีนางคาํปุน ศรีใส ชาวเมืองอุบลราชธานี ซ่ึงไดรั้บการ
พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติให้เป็นผูมี้ผลงานดีเด่นทางวฒันธรรม 
สาขาทศันศิลป์ (ถกัทอ) พ.ศ. 2537 เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ และดูแลการทอผา้ตวัอยา่งใหเ้กิดภาพลกัษณ์
ท่ีชดัเจน ในการรณรงคส่์งเสริมให้เกิดการทอและใชง้านตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (มีชยั แต้
สุริยา, 2543: 2) 
 ในปัจจุบนัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั มีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของ
ชาวบา้นโนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงสมยัก่อนชาวบา้นทอผา้ข้ึนมา
เพื่อใช้เองในชุมชน และมีความตอ้งการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
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กาบบวัให้กบัคนรุ่นหลงัท่ีสนใจไดเ้รียนรู้กนั รวมทั้งให้มีการทอผา้กาบวัข้ึนมาเพื่อจาํหน่ายให้กบั
พอ่คา้คนกลาง เพื่อจะไดก้ระจายสินคา้ไปจาํหน่ายยงัพื้นท่ีต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีชาวบา้นในตาํบลนาเรือง 
อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี จึงสนใจท่ีจะทาํการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอ
ผา้กาบบวัสู่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และไดมี้การก่อตั้งกลุ่มสตรีทอแม่บา้น
เกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกและกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยมี
จุดประสงค ์เพื่ออนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้ให้ดาํรงอยู่ในชุมชน เพื่อเป็นการ
สะสมรายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัใชเ้ป็นเงินทุนสาํรองในการผลิตผา้กาบบวัในคร้ังต่อไป และ
เพื่อให้งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัสามารถยึดเป็นอาชีพเสริมรายไดใ้นช่วงหลงัจากการทาํนาของ
ชาวบา้น การจดัตั้งกลุ่มดงักล่าวน้ี น่าจะมีส่วนอย่างสาํคญัในการผลิตงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั
ให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นหมู่ท่ี 4 โนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนา
เยีย จงัหวดัอุบลราชธานี และทาํให้การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัใน
จงัหวดัอุบลราชธานีไดรั้บการเผยแพร่ไปทัว่ทั้งพื้นท่ีทั้งในจงัหวดัอุบลราชธานีและนอกพื้นท่ี ให้
เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย นอกจากน้ียงัช่วยให้เกิดการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรม
ทอผา้กาบบวัใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวจงัหวดัอุบลราชธานีอีกดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินให้ดาํรงคงอยูไ่ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนคู่กบัชุมชนแต่ละชุมชนและสังคม ให้สืบต่อไปเป็นจิตสาํนึกท่ีทุกคนในสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน
ตอ้งสร้างสมและการทาํการใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อปกป้องรักษามรดกทางภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษให้เจริญมัน่คงอย่างย ัง่ยืนสืบต่อไป ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษามีความจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินให้ดาํรงคงอยู่คู่กบัชุมชน และไดพ้ิจารณาเห็นว่า
งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัในบา้นโนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี เป็น
ภูมิปัญญาท่ีโดดเด่นท่ีควรตอ้งศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะสามารถนาํเอา
ขอ้คน้พบไปปรับใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินน้ีให้สามารถดาํรงอยู่
และปรับตวัทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมในปัจจุบนั อนัจะทาํให้มีการพฒันาให้งาน
หตัถกรรมน้ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางต่อไป โดยมีคาํถามวิจยัว่า งานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั
จะสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งไร มีเง่ือนไขอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการดาํรงอยู ่และแนวโนม้การดาํรงอยู่
เป็นอยา่งไรบา้ง 
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1.2  วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัความเป็นมาและองคป์ระกอบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งาน 
หตัถกรรมหตัถกรรมงานทอผา้กาบบวั  

1.2.2 เพื่อศึกษาการดาํรงอยูแ่ละเง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน 
หตัถกรรมงานทอผา้กาบบวั ท่ามกลางแข่งขนัของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบนั 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวโนม้ในอนาคตของการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม 
ทอผา้กาบบวั  

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีของกลุ่มกิจกรรมใน

ชุมชนท่ีมีความโดดเด่นดา้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมงานทอผา้กาบบวั ซ่ึงผู ้
ศึกษาเลือกกลุ่มสตรีทอผา้กาบบวับา้นโนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี  

1.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงภูมิหลังความเป็นมาของงาน
หตัถกรรมทอผา้กาบบวั การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ีและเง่ือนไขของการดาํรงอยูท่่ามกลาง
การแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดตลอดจนแนวโน้มของการดาํรงอยู่และการพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินน้ีในอนาคต 

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะสมาชิกกลุ่มสตรี
ทอผา้บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี  

1.3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการดาํเนินการเก็บขอ้มูลตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 - พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี ส่วนขอ้มูลท่ีใชใ้น
การศึกษาเร่ิมตั้งแต่ไดมี้การตั้งชุมชนถึงปี พ.ศ. 2556 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
 

1.4.1 ทาํให้ทราบถึงประวติัความเป็นมาและองคป์ระกอบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หตัถกรรมทอผา้กาบบวั ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี 
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1.4.2 ทาํให้เขา้ใจถึงการดาํรงอยู่และเง่ือนไขในการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หัตถกรรมทอผา้กาบบวั ท่ามกลางแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร
บา้ง 

1.4.3 เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีทาํงานดา้นการอนุรักษภู์มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ให้สามารถนาํไปปรับใชใ้นการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและงานอ่ืนๆท่ีคลา้ยคลึงกนั
สามารถดาํรงอยูท่่ามกลางกระแสแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด รวมทั้งนาํไปประยกุตใ์ชก้บั
ชุมชนอ่ืนๆ ในการบริหารจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดว้ยการประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพทาง
สงัคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มสตรีทอผา้สามารถอยูร่อด
ไดใ้นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในยคุปัจจุบนั 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ผา้กาบบวั หมายถึง ผา้ท่ีมีลวดลายคลา้ยกลีบดอกหรือกาบบวั โดยจะเป็นผา้สีชมพ ูเขียวจาง 
ทองอ่อน เทาข้ีมา้ไปจนถึงนํ้ าตาลไหม ้ ไหมด้ินเงินหรือด้ินทอง แสดงลกัษณะทางธรรมชาติคลา้ย
กบักลีบบวั 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง พื้นเพรากฐานความรู้ทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากการดาํเนินชีวิตของคน
ในทอ้งถ่ินในการผลิตผลงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต เช่น การทอผา้ การจกัสาน การปรุงอาหาร 
เป็นตน้ 

การดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง การคงอยู่ของความรู้และการปฏิบัติของ
ชาวบา้น ท่ียงัมีการสืบทอดมีอยูใ่นชุมชน  

เง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ซ่ึงมีผลต่อ
การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสตรีทอผา้ เพื่อตอ้งการท่ีจะรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หตัถกรรมทอผา้กาบบวัใหค้งอยูใ่นชุมชนต่อไป 

สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมายถึง สมาชิกกลุ่มสตรีท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้ อาศยัอยูใ่นหมู่ท่ี 
4 บา้นโนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมารวมตวักนัเพื่อทาํการทอผา้
กาบบวัสาํหรับจาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคทั้งภายในทอ้งถ่ินและนอกทอ้งถ่ิน 

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ หมายถึง โครงการพฒันาตามนโยบายท่ีสําคญัของ
รัฐบาลท่ีมุ่งเนน้ให้ชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ินไดใ้ชท้กัษะภูมิปัญญาความรู้ความสามารถ ใน
การประดิษฐคิ์ดคน้ผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ดแ้ละเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินอยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่
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ละทอ้งถ่ินชองตน เพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภณัฑป์ระจาํท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ให้
เกิดแก่ชุมชนในแต่ละตาํบล 

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เป็นเศรษฐกิจสมยัใหม่ท่ีส่งผลให้เกิดการผลิตสินคา้ต่างๆ เพื่อ
การแลกเปล่ียนในสงัคมวงกวา้ง โดยผา่นกลไกตลาดเสรี 

 แนวโน้มในการพฒันา หมายถึง โอกาสในอนาคตของคนในชุมชนบา้นโนนงาม ท่ีจะ
สามารถพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัอย่างสร้างสรรค ์และอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อใชแ้ละจาํหน่ายใหส้ามารถสนองความตอ้งการและดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาวการณ์
และยาวนาน 

 

 
 
 
 
 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นพื้นฐาน

และใช้กาํหนดแนวทางสําหรับการศึกษา เร่ืองการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ามกลางการ
แข่งขนัในระบบตลาดเสรี โดยมีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิดและหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชน 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันากระแสหลกั 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัอาชีพเสริมในชนบท 

  2.6 โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ละการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย 
2.7 ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 
2.8 การรุกเขา้มาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและผลกระทบต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั มนุษยล์ว้นตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อให้มีชีวิตรอดในสังคมแต่ละยุค
โดยมุ่งเพื่อแสวงหาความสงบสุขและความสบายใจในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ความพยายามของ
มนุษยมี์ทั้งการเอาชนะธรรมชาติ การปรับตวัใหก้ลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มและการยอมรับนบัถือส่ิงท่ี
มองไม่เห็นโดยเช่ือวา่ส่ิงเหนือธรรมชาติมีอาํนาจเหนือส่ิงมีชีวิตทั้งปวงบนโลก ในขณะท่ีสังคมหรือ
ชุมชนท่ีเจริญแลว้ ผูค้นมีความรู้ความเขา้ใจในวิทยาการท่ีทนัสมยั และไดมี้การนาํความรู้ความ
เขา้ใจซ่ึงไดไ้ปเรียนรู้เพิ่มเติมให้มีความชาํนาญในดา้นวิทยาศาสตร์ ดงันั้น เพื่อให้ดาํเนินชีวิตอยูไ่ด้
อย่างเหมาะสม จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการฝึกฝนหาความรู้ทาํความเขา้ใจกบัศาสตร์สมยัใหม่ 
แลว้นาํมาใช้หรือประยุกต์เพื่อให้ชีวิตเป็นไปดงัท่ีตอ้งการ ส่วนในสังคมหรือชุมชนชนบทท่ีอยู่
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ห่างไกลความเจริญดา้นวิทยาการต่างๆ ชาวบา้นตอ้งใชค้วามพยายามของตนเองคิดคน้หาวิธีสร้าง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือเทคนิควิ ธีการต่างๆ  ท่ีจะทําให้มีชีวิตรอดอยู่ในสังคมและมีความ
สะดวกสบายตามท่ีตอ้งการพอสมควร ส่ิงท่ีเกิดจากความคิดของทอ้งถ่ินเช่นน้ีเรียกกันว่า “ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน” ทั้งน้ีสังคมท่ีดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตนเองมาเป็นเวลาชา้นานมกัจะมีภูมิปัญญาของตวัเอง 
ความรู้ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดข้ึนและสั่งสมข้ึนมาจากประสบการณ์ของชีวิตในแต่สังคมและใน
สภาพแวดลอ้มท่ีต่างกัน รวมทั้งมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวฒันธรรม เม่ือไม่นานมาน้ีทั้ ง
องคก์รภาครัฐและองคก์รภาคเอกชนไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน  ซ่ึงนบัว่า
เป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการทาํความเขา้ใจวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและทาํใหเ้ขา้ใจภาพรวมของวฒันธรรม
ของชาติไดดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย (งามพิศ สตัยส์งวน, 2545: 16)   

 
2.1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 

 มีผูใ้หค้วามหมายภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายท่าน ในท่ีน้ีจะขอนาํเสนอเป็นบางส่วน ดงัต่อไปน้ี 
เสรี พงศพ์ิศ (2536: 17) ไดก้ล่าวถึง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่าเป็นเร่ืองท่ีสั่งสมมาตั้งแต่อดีต

ต่อเน่ืองสืบมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นถึงการจดัความสัมพนัธ์ระหว่าง คนกบัคน คนกบัธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม และคนกบัส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตการทาํมา
หากิน และพิธีกรรมต่างๆทุกอย่าง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพนัธ์เหล่าน้ี โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสงบสุขทั้งในส่วนท่ีเป็นชุมชนหมู่บา้นและในส่วนท่ีเป็นปัจเจกชนของ
สมาชิกแต่ละคน 
 ปรีชา อุยตระกูล (2531: 10) ไดอ้ธิบายว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากการสะสมความรู้
หลายๆดา้นมาอย่างยาวนาน แลว้นาํมาใชใ้นการดาํเนินการชีวิตโดยมีลกัษณะเช่ือมโยงกนัหลาย
สาขาวิชา ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงสะทอ้นถึงความรอบรู้ของชาวบา้นท่ีคน้คิด เรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์สืบทอดกนัมา ทั้งโดยทางตรง ดว้ยการลงมือทดลองปฏิบติั และโดยทางออ้ม คือ
เรียนรู้จากผูใ้หญ่หรือจากความรู้ท่ีถ่ายทอดกนัต่อมา 

ประเวศ วะสี (2542: 13) ไดก้ล่าวถึง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า เป็นกระบวนการปรับเปล่ียน
แบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป ผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งทดลองปฏิบติั จนเกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยใหส้ามารถมีชีวิตอยูร่อดไดใ้น
สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไปจากยคุหน่ึงไปสู่อีกยคุหน่ึง โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้และการปรับตวัทาง
สงัคม 

รัตนะ บวัสนธ์ิ (2535: 35) กล่าววา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง กระบวนทศัน์ของบุคคลท่ีมี
ต่อตนเองและต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงมีรากฐานมาจากคาํสอนทางศาสนา คติความเช่ือและจารีต
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ประเพณีท่ีไดรั้บการถ่ายทอด ดว้ยการสั่งสอนและปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา อีกทั้งยงัมีการปรับเขา้กบั
บริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงแต่ละสมยั ทั้งน้ีโดยมมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสงบสุขของคนทั้ง
ในระดบัชุมชนและปัจเจกบุคคล 
 ชยนัต ์วรรธนะภูมิ (2520: 8-11) กล่าวว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ 
และ ทศันคติท่ีไดพ้ฒันาก่อรูปข้ึนมาโดยชาวบา้น เพื่อนาํเอามาใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซ่ึงมี
ความหมายเช่นเดียวกบัความคิด หรือระบบคิดเชิงปฏิบติั (Practical Thought)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ีมี
บทบาทสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละทอ้งถ่ินในหลากหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการปรุง
อาหาร การสร้างบา้น การรักษาพยาบาล การจดัสรรบทบาททางสงัคม และการจดัการความสัมพนัธ์
ทางสังคม ระบบความรู้พื้นบา้นจะดีหรือจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัประโยชน์ของมนั
ต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัว่ามากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ี Keyes ยงัไดอ้ธิบายถึงวิธีการศึกษาระบบ
ความรู้พื้นบา้นวา่ สามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  1)  การสร้างระบบการจาํแนกสรรพส่ิง เป็นวิธีการท่ีกลุ่มชาติพนัธ์หรือคนในสังคมกลุ่ม
หน่ึงจดัระบบปรากฏการณ์หรือจดัสรรสรรพส่ิงต่างๆ ในโลกของความเป็นจริงท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเขา 
บนความเช่ือหรือฐานคติเบ้ืองตน้ของแนวทางการศึกษาท่ีเรียกว่า  “วิทยาศาสตร์ชาติพนัธ์” (Ethno 
Science) 
  2) วิธีการศึกษาระบบพื้นบา้น (Indigenous Conceptual System)  เป็นวิธีการท่ี ไม่ไดศึ้กษา
เพียงการจาํแนกประเภทแบบ  Ethno Science เท่านั้น แต่เป็นการศึกษาระบบคิด ซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
การทําความเข้าใจกับประสบการณ์ของมนุษย์ โดยเป็นการศึกษาทั้ งระบบความคิด  และ
กระบวนการของระบบ ซ่ึงให้ความสาํคญักบัการศึกษาทศันะของคนในระบบนิเวศ หรือในชุมชน 
เนน้วิธีการท่ีคนแต่ละกลุ่มในสงัคมตีความและใหคุ้ณค่าต่อระบบ หรือท่ีเรียกว่า “ประสบการณ์ของ
มนุษย ์กิจกรรมทางสังคมของมนุษย”์  ซ่ึงแสดงถึงการท่ีคนในสังคมนั้นๆ ให้ความหมายและ
ความสําคญั รวมถึงมีการปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆ รอบตวัอย่างไร เช่น ระบบคิดพื้นบา้นเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล อาจจะศึกษาวา่ชาวบา้นมีความรู้เก่ียวกบัโรคต่างๆ ไดอ้ยา่งไร เช่น โรคของอาการซ่ึง
เกิดจากการปวดทอ้ง คาํวา่ เจบ็ทอ้ง ความจริงคาํวา่เจบ็ทอ้งเป็นภาษาคาํเมืองมากกวา่ไทยกลางใชใ้น 
ความหมายว่าปวดทอ้ง ในภาษา ซ่ึงเป็นการส่ือให้เห็นความหมายของอาการโรค อนัเป็นวิธีการท่ี
ชาวบ้านอาจตีความโดยอาศัยความเข้าใจในลักษณะท่ีเป็นสามัญสํานึก และนําไปสู่วิธีการ
รักษาพยาบาลหรือการแกปั้ญหาดงักล่าวข้ึนมา 
  3)  การศึกษาระบบคุณค่าของทอ้งถ่ิน (Local Value System) เป็นวิธีการศึกษาท่ีต่างไปจาก
การศึกษาระบบคิด แต่เป็นการศึกษาระบบคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบา้น โดยพิจารณาว่าคนใน
สังคมมองเห็นหรือให้คุณค่าต่อความสัมพนัธ์ของเขากบัคนอ่ืนในสังคม และระหว่างเขากบัโลกท่ี
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เขาอาศยัอยา่งไรบา้ง อีกทั้งมีมุมมองว่าความรู้พื้นบา้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิธีการท่ีชาวบา้นปฏิบติัต่อ
กนัและกนั โดยนยัน้ีภูมิปัญญาชาวบา้น จึงมีลกัษณะของศกัยภาพของชาวบา้น ศกัยภาพของชุมชน
ในการปรับตวัและการแกไ้ขปัญหาในการดาํรงชีวิต 
  4)  การศึกษาความรู้พื้นบา้นโดยผ่านการศึกษาโลกทัศน์ หรือ การศึกษา คอสโมโลจี 
(Cosmology) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของมนุษยว์่ามีความเช่ือพื้นฐานในการดาํรงชีวิตอยา่งไร 
มีการตีความเก่ียวกบัเร่ืองของเวลา เร่ืองสถานท่ี และเร่ืองบุคคลในสังคม ส่ิงท่ีจะนาํมาศึกษาก็คือ 
แนวความคิดเร่ืองของเวลาว่า คนในสังคมมีวิธีการจดัการและระบบการทาํงานให้สัมพนัธ์กบัเวลา
และฤดูกาลอย่างไร รวมทั้งการสังเกต ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมเหล่าน้ีท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม การ
ตีความ และการใหคุ้ณค่าของการเปล่ียนแปลงในเชิงอาย ุหรือการเปล่ียนแปลงจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่
อีกรุ่นหน่ึง 

จากความหมายท่ีไดย้กมาดงักล่าวพอจะสรุปไดว้่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดมาจากการคิดค้น สั่งสมความรู้และ
ประสบการณ์หลายดา้น แลว้นาํไปปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลงั   ซ่ึงมกัจะปรากกฏใน
รูปของการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนในการสร้างสรรค์และพฒันาส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ 
ข้ึนมา รวมถึงวิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ ปรับปรุงใหเ้หมาะสม
ยคุสมยั และอนุรักษไ์ม่ใหสู้ญหายไปจากกลุ่มคนหรือชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ิน 
 
  2.1.2 ความสําคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาของแต่ละทอ้งถ่ินมีความสาํคญัและคุณค่าหลายดา้น ทั้งต่อการดาํรงชีวิตของคน
แต่ละทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญา และต่อการยอมรับของคนต่างกลุ่มท่ีมีต่อคนท่ีเป็นเจา้ของภูมิ
ปัญญา ดงัท่ี รัตนะ บวัสนธ์ิ (2535: 21) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัและคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย
ไว ้10 ประการดงัต่อไปน้ี 
  1) แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงาม ทั้งจารีต ประเพณี วฒันธรรมและการ
ประดิษฐคิ์ดคน้ เพื่อใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณค่าในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงในสังคมไทยมีตวัอยา่งใหเ้ห็น 
เช่น การนวดแผนไทย สมุนไพรไทย ฯลฯ 

2)  ก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์มีคุณค่าใหม่ๆ ทางสังคมทั้งในส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม เช่น ภูมิปัญญาการบวชป่าไม ้การศึกษาแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ 

3) ก่อใหเ้กิดการผลิต การแปรรูป ทั้งดา้นชนิดของผลิตภณัฑใ์หม่และวิธีการผลิต
ส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ๆ จะเห็นไดจ้ากผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีส่วน
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ใหญ่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาของแต่ละทอ้งถ่ินและมีคนจาํนวนมากนาํไปพฒันาเป็นอาชีพได ้
เป็นตน้ 

4) ก่อให้เกิดเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ท่ีมีช่ือเสียง จนเป็นทียอมรับอย่างกวา้งขวาง
เช่น การทอผา้กาบบวัท่ีตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี การทาํขนมหมอ้แกงของ
จงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 

5)  ก่อให้เกิดศิลปะของชาติ ซ่ึงบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคท่ี์สะทอ้นถึงอตัลกัษณ์
ของชาติไวม้ากมายหลายดา้น จนเป็นท่ีรู้จกัทั้งในและต่างประเทศ เช่น จิตรกรรมลายไทย ศิลปะ
การต่อสู้มวยไทย การฟ้อนรํา เคร่ืองดนตรีไทย ฯลฯ ทาํให้ประเทศไทยมีศิลปะเป็นของตนเองท่ี
แสดงถึงความเป็นอารยะของชาติ 
 6) ช่วยเสริมสร้างความสงบสุขในการดาํรงชีวิต โดยสามารถนาํมาปรับปรุงเป็น
อุปนิสัยท่ีแสดงออกมาอยา่งโดดเด่นของคนแต่ละกลุ่มในกรณีของคนไทยมีตวัอยา่งอุปนิสัยท่ีโดด
เด่น เช่น ยิม้สยาม ความมีนํ้าใจ การเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่การรักความสงบ ฯลฯ 

7) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได ้จะเห็นไดจ้ากการท่ี
คนไทยไดรั้บการยอมรับและยกย่องจากชาวต่างชาติว่า มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีความ
สอดคลอ้งกบัการรักษาคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์ประเพณี
แห่เทียนเขา้พรรษา เป็นตน้ 

8) สามารถสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง  ทั้ งท่ี เกิดข้ึนจากภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมช่วย อีกทั้งยงัช่วยสร้างความสามคัคีในหมู่คณะจากการปฏิบติัตามคาํสั่งสอนตามความ
เช่ือและคติต่างๆ ท่ีคนแต่ละกลุ่มยดึเป็นประเพณีร่วมกนั 

9) สามารถเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ความเป็นไทย ท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของคนในชาติได ้

10) สามารถนาํไปใชใ้นการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยใหมี้การ
ดาํรงชีวิตท่ีเหมาะสมตามยคุตามสมยัอยา่งสมดุล บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแลว้นาํมาพฒันา
ต่อยอด  

จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาไทยท่ีบรรพบุรุษได้คิดค้น สร้างสรรค์ แล้วสั่งสมความรู้จาก
ประสบการณ์นาํมาถ่ายถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลงันั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรท่ีชาวไทยของทุกคนจะตอ้งมี
ส่วนร่วมในการศึกษา อนุรักษ์และเผยแพร่ให้อยู่กบัคนไทย อนัมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต 
สามารถพฒันาต่อยอด และแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยท่ีมีความโดดเด่นใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษต่์อชาวโลกสืบต่อไป 
 ประเวศ วะสี (2536: 10) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้3 ลกัษณะ คือ 
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   1) เป็นความจาํเพาะกบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการสั่งสมข้ึนมาจาก
ประสบการณ์หรือความจดัเจนจากชีวิตและสังคมในแต่ละทอ้งถ่ิน จึงมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองราว
การดาํเนินชีวิตของคนในแต่ละทอ้งถ่ิน มากกว่าภูมิปัญญาจากภายนอก โดยท่ีไม่อาจนาํไปใชก้บั
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัได ้หรือถา้ใชก้ไ็ม่ดีมากนกั 
   2) มีความเช่ือมโยงหรือบูรณาการสูง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมกัจะมีความเช่ือมโยงกนั
ระหว่างชีวิตของคนแต่ละคน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมีความพยายามนาํเอาธรรมชาติมา
อธิบายเป็นรูปธรรมท่ีสามารถแตะตอ้งได ้เช่น ความคิดเร่ืองพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่
โพสพ พระภูมิเจา้ท่ี ทาํใหค้นเคารพธรรมชาติ และไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นตน้ 
   3) มีความเคารพผูอ้าวุโส การปฏิบัติตามภูมิปัญญาท้องถ่ินแสดงให้เห็น
ความสาํคญัของประสบการณ์ซ่ึงตอ้งเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดจากผูท่ี้มีความรู้ซ่ึงเป็นผูอ้าวุโส จึงเป็นการให้
ความเคารพผูอ้าวโุสท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินในฐานะผูมี้คุณูปการ  

ในขณะท่ีนิธิ เอียวศรีวงศ ์ (2536: 3-4) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้ 4 
ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 1) ความรู้และระบบความรู้ เน่ืองจากภูมิปัญญาไม่ไดเ้กิดข้ึนชัว่ขณะหรือชัว่ขา้มคืน 
แต่เป็นระบบความรู้ท่ีชาวบา้นมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ จากการสังเกตและเล่าสืบทอด
กนัมา ฉะนั้นในการศึกษาจะตอ้งเขา้ไปดูว่าชาวบา้นรู้อะไรอยา่งเดียวไม่พอ แต่ตอ้งศึกษาว่าเขาเห็น
ความสมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ เหล่านั้นอยา่งไรดว้ย 
  2) การสัง่สมความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสัง่สมและการกระจายความรู้ ซ่ึงไม่ไดมี้
ตั้งไวเ้ฉยๆ แต่มีการนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ผูค้นท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินไม่ว่าจะเป็นการบริการคนอ่ืน 
เช่น หมอพื้นบา้นมีการสั่งสมความรู้ทางการแพทยไ์วใ้นตวัผา่นกระบวนการท่ีทาํใหเ้ขาเรียนรู้และ
สัง่สมความรู้ ซ่ึงผูส้นใจควรศึกษาดว้ยวา่กระบวนการน้ีเป็นอยา่งไร และหมอคนหน่ึงสามารถสร้าง
หมอคนอ่ืนต่อมาไดอ้ยา่งไร เป็นตน้  

 3) เกิดการถ่ายทอดความรู้ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดมี้สถาบนัในการ
ถ่ายทอดความรู้โดยตรง แต่กลบัมีกระบวนการถ่ายทอดท่ีซับซ้อน ซ่ึงผูส้นใจตอ้งเขา้ใจ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงของคนแต่ละกลุ่มท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญานั้นๆ  

 4) มีความเป็นพลวตัร การสร้างสรรคแ์ละการปรับปรุงระบบความรู้ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นไม่ไดห้ยดุน่ิงอยูก่บัท่ี แต่ถูกปรับเปล่ียนตลอดมา โดยอาศยัประสบการณ์ของ
ชาวบา้นเอง ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาว่าชาวบา้นปรับเปล่ียนความรู้และระบบความรู้
เพื่อเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
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จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินมีลักษณะเฉพาะท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างคน สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัและคุณค่ามากท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค์สั่งสมความรู้ จาก
ประสบการณ์แลว้ถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลงั เป็นความรู้และประสบการณ์ของชาวบา้นในชุมชน
ทอ้งถ่ินสามารถนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติของแต่ละทอ้งถ่ิน ทาํ
ใหเ้กิดศกัยภาพหรือความสามารถในการแกปั้ญหาการดาํเนินชีวิตในทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม อีกทั้ง
ยงัมีการบูรณาการสูง ทั้งในทางกายภาพ จิตใจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และมีลกัษณะ
เป็นพลวตัท่ีมีการปรับให้สอดคลอ้งกบักาลสมยัอยูต่ลอดเวลา จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีคนรุ่นหลงัควรท่ี
ตอ้งทาํความเขา้ใจ และอนุรักษส่ิ์งท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนานเหล่าน้ีให้คงอยูก่บัคนไทย อนัเอ้ือ
ประโยชน์ต่อคนในทอ้งถ่ินและแสดงถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อชาวโลก
สืบต่อไป  

 
2.1.3 การดํารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 การดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 
และการถ่ายทอดสืบต่อให้สามารถรักษาอย่างยาวนานจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั องคค์วามรู้ของภูมิ
ปัญญา คือ ส่วนท่ีเป็นศาสตร์ สาํหรับส่วนท่ีเป็นศิลป์ คือ เป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งดีและงาม มีผูค้น
คิดคน้ข้ึนมาและพยายามรักษารวมทั้งปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเหมาะสม โดยไม่ใชเ้พียงสมอง
อยา่งเดียว แต่ดว้ยอารมณ์ ความรู้สึกและจิตวิญญาณ (ชวน เพชรแกว้, 2547: 40) 
 เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ใช่ความรู้เฉพาะเร่ือง แต่เป็นความรู้ท่ีเป็นองคร์วม ซ่ึง
รวบรวมความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้าสัมพนัธ์กนั จนทาํใหเ้กิดมิติของการดาํเนินชีวิตท่ีครอบคลุม
รอบดา้นหรือเป็นวิถีชุมชนนัน่เอง ภูมิปัญญาจึงสะทอ้นความคิด ความเช่ือ ความใฝ่ฝัน ซ่ึงสามารถ
เห็นไดจ้ากกฎเกณฑท์างสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในครอบครัว ในชุมชนทอ้งถ่ิน และจารีต
ประเพณีต่างๆ ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็นรากฐานของการดาํรงอยูข่องกลุ่มชนท่ีสาํคญัยิง่ ทั้งน้ี
เพราะภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นสรรพวิชาความรู้ทั้ งหมดท่ีชุมชนท้องถ่ินมีและใช้แก้ปัญหาหรือ
จรรโลงชีวิตของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ท่ีมีการสั่งสม มีการประยกุตใ์ชม้ายาวนาน หรือแมแ้ต่
ความรู้ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินรับมาจากภายนอกแลว้นํามาประยุกต์ใช้และพฒันาต่อยอด ลว้นแต่เป็น
ความรู้ท่ีผา่นการพิสูจน์มาแลว้วา่เขา้กนัไดก้บัวิถีดา้นอ่ืนๆ ของชุมชนทอ้งถ่ิน และเป็นประโยชน์ต่อ
การเล้ียงชีพ หรือประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงมีความสาํคญัอยา่ง
มากต่อการดาํเนินชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินและปัจเจกชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ อย่างมีอตัลกัษณ์ (ชวน 
เพชรแกว้, 2547: 41)  
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ประเวศ วะสี (2530: 75) ไดก้ล่าวถึง การดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและมกัจะดาํรงอยูก่บัสังคมมนุษยใ์นแต่ละทอ้งถ่ินมาชา้นาน เป็นการดาํรง
อยู่ในชีวิตท่ีเก่ียวพนักบัธรรมชาติของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยมีการปรับสภาพการดาํเนินชีวิตให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติอยา่งมีพลวตัร เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีพิเศษกว่าสัตว์
อ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นสัตวช์ั้นสูงท่ีมีมนัสมอง มีความสามารถในการคิดคน้ เรียนรู้แกปั้ญหาและมีการ
สืบทอดแบบแผนความรู้และการปฏิบติัท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง แมว้่าภูมิปัญญา
เป็นส่ิงท่ีถูกสั่งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกมาชา้นาน แต่มีลกัษณะท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงคือเป็นองค์
ความรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงมิติต่างๆ ของการดาํเนินเขา้ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาชีพ เศรษฐกิจ 
ความเป็นอยู ่การใชจ่้าย การศึกษาและวฒันธรรม 
 เอกวิทย ์ณ ถลาง (2540: 65) ไดอ้ธิบายว่า การท่ีจะใหมี้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยดาํรงอยู่
ไดต้อ้งให้คนไทยตั้งสติ หันมาทาํความรู้จกัและ ทาํความเขา้ใจกบัภูมิหลงัและรากเหงา้ทาง
วฒันธรรมของตนเองใหม้ากข้ึน ตอ้งเขา้ใจว่าการกระทาํดงัน้ีไมใช่เป็นการทวนกระแสความเจริญ
หรือยอ้นยคุเสมอไป เพราะเป็นการหนักลบัไปหลงใหลไดป้ล้ืมกบัชีวิตในอดีต แต่เป็นปฏิกิริยาเชิง
สร้างสรรค ์ เพื่อให้คนไทย สังคมไทย ดาํรงอยูแ่ละกา้วหนา้ต่อไปอยา่งมีดุลยภาพ และมีพลวตัร 
ขณะเดียวกนัก็เป็นตวัของตวัเองอยา่งมีศกัด์ิศรี มีความเช่ือมัน่ และความภาคภูมิใจในวฒันธรรม
ของพวกตน ดงันั้นในการพฒันาคนหรือการใหก้ารศึกษากบัคน เพื่อกา้วไปในอนาคตจึงไม่เพียงแต่
จะตอ้งรอบรู้วิทยาการใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยงัจาํเป็นตอ้งรู้จกัตนเอง เขา้ใจภูมิปัญญาสั่งสมของพวกตน 
อนัเป็นการแสดงฐานะท่ีบ่งบอกถึงการมีปัญญา มีฐานรากพ้ืนเพทางวฒันธรรม ซ่ึงไดส้ั่งสม สืบ
ทอดกนัมาชา้นาน และบดัน้ีก็ยงังอกเงยอยูมิ่รู้จบ เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนและพฒันาอย่างมี
ศกัด์ิศรีบนแนวทางท่ีผสมผสาน “ของดี” ท่ีเรามีอยูเ่ป็นทุน กบั “ของใหม่” ท่ีเลือกแลว้และเห็นว่า
เหมาะกบักลุ่มของตน  
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้อธิบายว่า ภูมิปัญญาเป็นมรดกทาง
ปัญญาท่ีไดมี้การสั่งสมและดาํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนั หากคนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสาํคญั ภูมิปัญญา
เหล่าน้ีกอ็าจเกิดการสูญหายไดต้ามกาลเวลา เพราะขาดการเช่ือมโยงระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ดงันั้น 
เพื่อมิใหภู้มิปัญญาสูญหาย จึงมีแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดงัน้ี คือ  
 1) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือปราชญช์าวบา้น ใหส้ามารถทาํการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และใหโ้อกาสพฒันาผลงานอยา่งมีคุณภาพ อีกทั้ง ยงัควรกระทาํอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เกิดการยอมรับอยา่งแพร่หลาย เป็นแบบอยา่งและกระตุน้ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน
มีความภูมิใจ และมัน่ใจ ทาํใหเ้กิดความศรัทธา ยอมรับในความคิดของบุคคล  
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 2) สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแต่ละสาขา รวมทั้งมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในอาชีพท่ีกระทาํแต่ละอาชีพ แลว้ใหม้าทาํการเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้น
ภายนอกรู้จกั ซ่ึงโดยทัว่ไปชาวบา้นจะไม่คุน้เคยกบัการประชาสัมพนัธ์ตนเอง รัฐหรือองคก์รท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้การสนับสนุนสร้างโอกาสให้แก่บุคคลในทอ้งถ่ิน ดว้ยวิธีการคดัเลือก 
ประกวด หรือการแสวงหาบุคคลและภูมิปัญญา แลว้นาํขอ้มูลเก่ียวกบัประวติั และผลงานของบุคคล
นั้น เพื่อทาํการเผยแพร่ให้สาธารณชนไดรู้้จกั ซ่ึงกระบวนการสรรหาบุคคลและเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ีจะเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคล
ทัว่ไป  
 3) การรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท่ี้มีบทบาทในการดาํเนินงานควรมีการ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั ศูนยว์ฒันธรรมอาํเภอ องคก์ร
ของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัท่ีอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ เป็นตน้ เพื่อขอความร่วมมือและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยการออกสาํรวจตามพื้นท่ีต่างๆ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจน หลงัจากนั้นจึงนาํมาจดัพิมพใ์นรูปของส่ือสารสนเทศประเภท
ต่างๆ รวมทั้งส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น หอ้งสมุดดิจิทอลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนนทบุรีศึกษา เป็นตน้ เพื่อ
ทาํการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรับในวงกวา้งยิง่ข้ึน  
 4) การส่งเสริมการเผยแพร่ เม่ือมีการเลือกสรรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเด่นๆ  และ
ปราชญข์องแต่ละสาขาแลว้เรียบร้อย ควรพิจารณาเลือกส่ือท่ีจะใชใ้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ตามวตัถุประสงคแ์ละความเหมาะสม เพื่อให้ผูรั้บมีโอกาสไดรู้้จกัและศึกษาหาความรู้ ท่ีสามารถ
นาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัได ้ 
 5) การสนบัสนุนให้มีการศึกษาคน้ควา้และวิจยั เพื่อนาํผลจากการศึกษามาสรุปเป็นองค์
ความรู้สร้างความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้แลว้นาํไปปรับใชเ้พื่อปรับปรุงเสริมสร้างภูมิปัญญาเผยแพร่ให้
มีการยอมรับ หรือปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัซ่ึงจะส่งผลดีต่อประชาชน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญานั้น เช่น การมีรายได ้การมีช่ือเสียง การเป็นท่ียอมรับของสงัคม เป็นตน้ 
 6) การสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควรให้มีการถ่ายทอดมวลความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่นกัเรียนนกัศึกษา หรือบุคคลทัว่ท่ีมีความสนใจ ไดมี้โอกาสเขา้มา
ศึกษาหาความรู้ เพื่อท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์และทาํการสืบทอดความรู้เหล่านั้นให้คงอยูต่่อไป หรือ
ให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ต่อกัน อนัจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจและได้รับ
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน โดยควรไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐหรือองคก์ร สมาคม กลุ่ม
สมาชิกต่างๆ ทั้งน้ีควรร่วมมือประสานงานกนัเพื่อใหผู้ส้นใจศึกษาเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 
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 7) การจดัทาํเป็นหลกัสูตรการศึกษา ควรมีการจดัทาํหลกัสูตรเพ่ือบรรจุเน้ือหาด้านภูมิ
ปัญญาไวเ้ป็นสาระในการเรียนการสอนในทุกระดบั โดยมุ่งเนน้ให้เยาวชนไดเ้รียนรู้และตระหนกั
ถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อนัจะช่วยใหร่้วมกนัอนุรักษแ์ละสืบทอดต่อไป 
 8) การร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานเหล่าน้ีควรเขา้มา
มีบทบาทในการทาํงานร่วมกนัอย่างแทจ้ริง ทั้งในดา้นการส่งเสริมให้มีการศึกษาคน้ควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การอนุรักษภู์มิปัญญาอยา่งจริงจงั และการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่อยา่งทัว่ถึง เป็น
ตน้ 
 9) การสนับสนุนจากรัฐบาล รัฐบาลควรให้ความสําคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการอนุรักษ์ ส่งเสริม คุม้ครองและเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยควรมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบทาํงานอยา่งจริงจงั ติดตามและประเมินผลงาน อนัเป็นการกระตุน้ให้
ประชาชนเกิดความรักภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตนเอง 
 10) สนบัสนุนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิทกัษรั์กษา
ผลประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องประชาชนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการพฒันาข้ึนมา ไดแ้ก่ การจด
สิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นผลในการคุม้ครองทางกฎหมาย 

สรุปไดว้่า การดาํรงอยูภู่มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นการคงอยูข่ององคค์วามรู้ของชาวบา้นท่ีไดรั้บ
การคิดคน้พฒันา โดยมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่คนรุ่นหลงั ซ่ึงอาจมีการพฒันาความรู้
เปล่ียนไปตามยคุสมยับา้งตามความเหมาะสม ผา่นการถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บจากคนในชุมชน ทั้งน้ี
เพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่าน้ีไดก้ารคงอยูใ่นชุมชนแต่ละชุมชน โดยไม่สูญหายไปจากชุมชนนัน่เอง อีก
ทั้งอาจสามารถกระจายไปยงัชุมชนอ่ืน การท่ีส่งเสริมให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดาํรงอยู่นั้น จะตอ้ง
ร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน ในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกบัภูมิปัญญาในแต่ละสาขา รวมทั้งการรวบรวมภูมิปัญญาชนิดต่างๆ นาํมา
ส่งเสริมเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัและเกิดการยอมรับอยา่งแพร่หลาย และควรมีการจดัเก็บให้อยูใ่นรูป
ส่ือต่างๆ ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อนาํไปใชเ้ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในวงกวา้ง และมี
การส่งเสริมสามารถใหน้าํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตได ้
   

2.2.  แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคม 
 

ในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก วิถีชีวิตในภาคการเกษตรท่ีเคยมีมาแต่ดั้งเดิมไดเ้ปล่ียนไปเป็นวิถีชีวิต
แบบสังคมในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน จะเห็นไดจ้ากวิถีการผลิตภาคเกษตรท่ีเดิมมุ่งเพื่อการ



20 
 

บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกัมาปรับเปล่ียนเป็นการผลิตเพื่อการคา้มากยิ่งข้ึน ในทาํนองเดียวกนัวิถี
การดาํเนินชีวิต ท่ีเคยพึงพาอาศยักนัในชุมชน ตอ้งปรับเปล่ียนไปเป็นวิถีชีวิตท่ีตอ้งด้ินรนแข่งขนั 
ชุมชนท่ีเคยสงบสุข แวดลอ้มดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ กลบักลายเป็นสังคมท่ีแวดลอ้มไป
ดว้ยปัญหามลพิษ ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีทาํใหเ้กิดแนวคิดท่ีตอ้งการเห็น
การเปล่ียนแปลงท่ีคาํนึงถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชนแบบดั้งเดิม หรืออีกนยัหน่ึงเป็นการพฒันาท่ี
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของชุมชนไวอ้ย่างย ัง่ยืนสืบไป แมแ้นวคิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนไดถู้กคิดคน้และมีการพยายามปรับนาํไปใชใ้ห้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน ยงัถูกถกเถียงในแง่มุมท่ีว่าจะตอ้งบูรณาการกบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินท่ีให้
ความสาํคญักบัการอยูร่่วมกนัของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มดว้ย   

วาสนา บุญสม (2548: 17) ไดอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมว่า สังคมมนุษยน์ั้นไม่ได้
อยูใ่นสภาพท่ีหยดุน่ิง หากแต่จะเคล่ือนไหวตลอดเวลา ดงันั้นแนวโนม้โดยทัว่ไปของสังคมจึงอยูใ่น
สภาพท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ หากพิจารณาลกัษณะของการเปล่ียนแปลงแลว้ เราอาจจะพิจารณา
ในลกัษณะของการเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงๆ หน่ึงในเวลาต่างกนั การเปล่ียนแปลงจึง
เก่ียวขอ้งกบัเวลา  หมายความว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมน้ีสามารถดูไดจ้ากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของสังคมและวฒันธรรมหน่ึงในเวลาท่ีผา่นไป โดยไดอ้ธิบายปัญหาการ
เปล่ียนแปลงและสาเหตุเกิดของปัญหาความเส่ือมทรามท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยว่ามีสาเหตุหลกัๆ 
ดงัน้ี 
 1) ความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดล้อม  มีสาเหตุมาจากการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมของประเทศท่ีมุ่งแต่เร่งความเติบโตโดยปราศจากการควบคุมอย่างจริงจงั ได้แก่ 
ควนัพิษจากโรงงานท่ีปล่อยนํ้ าเสีย ปัญหาขยะเป็นพิษ ควนัไอเสียจากรถยนต ์ปัญหาสารพิษตกคา้ง
ในภาคการเกษตร ซ่ึงมีสารพิษจากยาฆ่าแมลงต่างๆ รวมถึงปัญหาขยะจากการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และเทคโนโลยกีารส่ือสารต่างๆ เป็นตน้ 
 2) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมชุมชน เม่ือมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรมมาเป็นวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรมท่ีขาดการแผนท่ีดี เช่น ในปัจจุบนั ไดส่้งผลใหผู้ค้นใน
ภาคการเกษตรตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐานจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองมากข้ึน วิถีชีวิตท่ีเคยสงบ
เรียบง่ายในชนบทตอ้งปรับเปล่ียนไปสู่สภาพสังคมท่ีสับสนวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เพื่อเอาตวั
รอดในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาหลายประการ เช่น ปัญหา
แหล่งท่ีอยู่อาศยัเส่ือมโทรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ปัญหาทางอาชญากรรม ปัญหาคน
ขอทาน ปัญหาเดก็เร่ร่อน ฯลฯ 



21 
 

 นอกจากปัญหาดงัท่ีกล่าวมาแลว้ การขยายตวัเพิ่มข้ึนของพลเมืองโลกก็เป็นอีกหน่ึงปัญหา
ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมไทย เพราะจาํนวนคนท่ีเพิ่มมากข้ึนยอ่มส่งผลใหเ้กิดการแยง่
ชิงทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการแบ่งปันทรัพยากรท่ีทาํให้ไม่เป็น
ธรรมตามมา ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี นักคิดกลุ่มหน่ึงไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีมุ่ง
หมายให้เกิดความเจริญทางดา้นวตัถุและใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยไม่ระมดัระวงัส่งผลกระทบ
อย่างรอบดา้นกลบัส่งผลท่ีร้ายแรงตามมาดว้ย ทั้งน้ีเพราะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี
ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีดีงามตามแนวทางวฒันธรรมชุมชนไดเ้ช่นกนั 

ประเวศ วะสี (2548: 25) ซ่ึงสนใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นพิเศษ ไดใ้ห้คาํ
นิยามของการเปล่ียนแปลงทางสังคมว่า  “เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมอย่างมี
นยัสาํคญั  ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของการปะทะสังสรรค ์รวมทั้งผลของการกระทาํ
และโครงสร้างท่ีก่อใหเ้กิดปทสัถานอยา่งเห็นไดช้ดั” นอกจากน้ี ท่านยงัไดม้องการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรมว่าอาจจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ ถา้พิจารณาในแง่การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม (Social Change) นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัระดบัระดบัพฤติกรรมเป็นสาํคญั ซ่ึงหมายถึงเป็นการ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการประพฤติปฏิบติั การแสดงออกต่างๆท่ีเกิดจากการปะทะ
สังสรรค์ของสมาชิกในสังคม แต่ถ้าพิจารณาในแง่การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม (Cultural 
Change) ก็จะหมายถึงการเปล่ียนแปลงในระดบัปทสัถาน (Norms) อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของ
ระบบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมทางสังคม  เม่ือกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมแลว้จะครอบคลุมไปถึงระเบียบกฎเกณฑ ์ค่านิยม แบบแผนของความสัมพนัธ์ สถานภาพ
และบทบาทกฎหมายต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อการประพฤติปฏิบติัไปตามปทสัถานเหล่าน้ีในโครงสร้าง
ของสงัคมดว้ย  
 วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ (2548: 34) ไดอ้ธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การท่ี
ระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบ
ครอบครัว ระบบการปกครอง ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นดา้นใดก็ตาม การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมน้ีอาจจะเป็นไปในทางกา้วหนา้หรือถดถอย เป็นไปอยา่งถาวรหรือชัว่คราว โดยการวางแผน
ใหเ้ป็นไปหรือเป็นไปเอง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอาจเป็นประโยชน์หรือใหโ้ทษกไ็ดท้ั้งส้ิน 
 วิทยากร เชียงกลู (2538: 23) ไดก้ล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นการเปล่ียนแปลง
ของระบบความสัมพนัธ์ของคนท่ีอยู่ดว้ยกนั อนัเป็นผลมาจากระเบียบท่ีกาํหนดการกระทาํและ
ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม เช่น สิทธิหนา้ท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาท และสถานภาพ 
ฯลฯ มีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยเป็น  
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 สุพตัรา สุภาพ (2541: 18) ไดก้ล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ใดๆกต็ามท่ีมีผลใหค้วามสมัพนัธ์ทางสังคมเกิดความแตกต่างจากท่ีเคยเป็น ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ี ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไรก็ตาม ย่อมถือได้ว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมไดท้ั้งส้ิน 
 อเนก นาคะบุตร (2545: 35) ไดก้ล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง ความแตกต่าง
ในส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบัโครงสร้างของสงัคมหรือการจดัระเบียบของสงัคม ระหวา่งปัจจุบนั
กบัอดีต 
 จากคาํนิยามศพัทข์องนักวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการเปล่ียนแปลงทางสังคม
เกิดจากมนุษยไ์ด้เปล่ียนแปลงสภาพความสัมพนัธ์ท่ีเป็นอยู่เดิมไปเป็นรูปแบบใหม่ ซ่ึงอาจอาจ
เกิดข้ึนอย่างเร่งรัด โดยไม่คาํนึงถึงสมาชิกในสังคมว่ามีความตอ้งการ ความพร้อม และความจาํ
เป็นมากนอ้ยเพียงใดท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงตามท่ีเป็นไป จึงอาจจะทาํให้ส่งผลกระทบทางลบต่อความ
เป็นอยู่ของชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญ ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ทนักบัความเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นวตัถุท่ีเขา้มาในชุมชน โดยส่งผลกระทบใหข้นบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ถูกทอดท้ิง เป็นตน้  
 การเปล่ียนแปลงทางสงัคม ซ่ึงหมายถึง ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในสังคมในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึงอาจเป็นผลดีหรือผลเสียต่อชุมชนชนบทก็ไดล้กัษณะการเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยทัว่ไปมี
ลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะคงยงัผกูพนักบัวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่บางคร้ัง อาจจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจนทอดท้ิงวิถีชีวิตดั้งเดิมอยา่งมากกไ็ด ้หากเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อย
เป็นค่อยไปผลกระทบในทางลบก็จะมีนอ้ย การเปล่ียนแปลงลกัษณะน้ีอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีการพฒันาสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน ให้มีการพฒันาให้เขา้กบัยุคสมยั
ปัจจุบนัดว้ยการใชว้สัดุแบบใหม่ เพื่อการต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึนได ้ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  จึงอาจกล่าวไดว้่าการเปล่ียนแปลงของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอาจ
เป็นผลดี หากมีการพฒันาความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ ให้สามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประวนัไดอ้ยา่งมีพลวตัร    
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิชุมชน 
  
 ปัจจุบนัปัญหาวิกฤติการเศรษฐกิจเป็นปัญหาสาํคญัของชาติ ซ่ึงทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือร่วมใจ
กนัแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน อนัเป็นผลกระทบต่อการดาํรงชีพของประชาชนทุก
ระดบัชั้น ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท แนวความคิดหน่ึงท่ีนักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าน่าจะ
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นํามาใช้ในการในการแก้ปัญหาในสังคมชนบทไทย คือ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงสามารถ
ส่งเสริมใหเ้กิดความยัง่ยนืในการดาํรงชีพของคนชนบท ทั้งน้ีโดยพ้ืนฐานแลว้ความยัง่ยนืของสังคม
ชนบทและปัจจัยความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของชนบทมักจะเช่ือมโยงกับส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถจดัการและนาํมาใชห้ล่อเล้ียงชีวิตให้เป็นไปตามปกติได ้
(ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2541: 141)  
 มงคล ด่านธานินทร์ (2541: 17) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนว่า เป็นส่วนหน่ึงของ
เศรษฐกิจชาติ ท่ีเหมือนกบัเร่ืองการเมือง การศึกษา การพฒันาและสังคม ทั้งน้ีการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศตอ้งมีความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ร่วมกนัว่า การกระทาํของคนในชาติมีเป้าหมายเพ่ือ
ความรุ่งเรืองและความอยูร่อดปลอดภยัของสังคมและประชาชาติไทยทั้งมวล การพฒันาเศรษฐกิจ
ระดบัล่าง ซ่ึงหมายถึงชุมชนชนบท จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจระดบับน คือ
ประเทศ โดยนัยน้ีเศรษฐกิจชุมชนจึงไม่ใช่เร่ืองใหม่สุดขั้วแต่ประการใด แต่มนัเก่ียวขอ้งกบัการ
ทาํงานเพ่ือการดาํรงชีพในแนวสัมมาชีพ เพื่อการอยู่ร่วมกนักบัเพื่อนมนุษยอ่ื์นๆในแต่ละชุมชน
หมู่บา้นนั้นเอง 
 ณรงค ์เพช็รประเสริฐ (2542: 88) ไดอ้ธิบายว่า เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมการซ้ือขายและการบริโภคของ
คนในชุมชน รวมถึงกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดค่าจา้ง ค่าเช่าและกาํไรของชุมชน 
 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2544: 2) ไดใ้ห้มุมมองเร่ืองลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชน ว่าเป็น
ระบบเศรษฐกิจท่ีให้ความสาํคญักบัเศรษฐกิจระดบัครอบครัว โดยถือว่าครอบครัวเป็นหน่วยการ
ผลิตซ่ึงมีแรงงานท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุด อนัเป็นแรงงานท่ีพึ่งพากนัใน
ครอบครัว ส่วนปัจจยัการผลิตเนน้การพึ่งทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ดงันั้น เศรษฐกิจชุมชนจึงเป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีใหค้วามสาํคญักบัการพึ่งตนเองและพ่ึงกนัเองในสังคมระดบัล่างก่อน และเป็นเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและวฒันธรรม เน่ืองจากเป็นการพฒันาความสามารถของคนในชุมชนอนั
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัสงัคมและวฒันธรรมดว้ย 
 พิทยา ว่องกุล (2542: 6-9) ไดเ้สนอแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบั ฉัตรทิพย ์
นาถสุภา (2544) ไวว้่า เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนหลกัของความช่วยเหลือพึ่งพิงกนั
ระหวา่งสมาชิกในชุมชน ยดึถือการมีส่วนร่วมและการสร้างศกัยภาพในการพฒันาตนเองของคนใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นการเอาชุมชนเป็นเป้าหมายในการกระจายรายได ้สร้างและสวสัดิการชุมชนเป็นหลกั 
มากกวา่การแบ่งกาํไรหรือดอกเบ้ียจากการประกอบธุรกิจร่วมกนั 
 ประเวศ วะสี (2542: 9) ไดอ้ธิบายลกัษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองไวว้่า เป็นการ
ประกอบสัมมาอาชีพของชาวบา้น ท่ีเนน้การร่วมมือกนัในรูปกลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรม
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ต่อเน่ืองจากการเกษตรและกิจกรรมนอกภาคการเกษตร ในระดบัครัวเรือน เพื่อใหพ้อกินและพอใช้
ก่อน และอาจจะทาํกิจกรรมกลุ่มท่ีขยายสู่ระดบัชุมชนและสู่ภูมิภาคต่อไปอีก เศรษฐกิจลกัษณะน้ี
เน้นจุดหมายเพื่อให้คนมีความสุขและชุมชนมีความเขม้แข็ง เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีคาํนึงถึงการ
ทะนุบาํรุงพื้นฐานของสังคมให้เขม้แข็ง ทั้งทางสังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพราะ
เศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมก็อยู่ในชุมชน นอกจากน้ียงัไดจ้าํแนกความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง โดยออกเป็น 2 นยั คือ 

1) ความหมายเชิงวิชาการ หมายถึง การผลิต การแปรรูป การคา้ และการบริการ ท่ีอยู่ใน
กระบวนการซ่ึงมุ่งหวงัผลกาํไรในรูปตวัเงิน แต่ในขณะเดียวกนักต็ระหนกัถึงความพึงพอใจ ท่ีแมว้่า
จะไดเ้งินเลก็นอ้ย แต่ตนเองและครอบครัวและชุมชนสามารถดาํรงอยูอ่ยา่งรู้รักสามคัคี มัน่คง และ
ปลอดภยั 

2) ความหมายเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การผลิตการแปรรูป การบริโภค การคา้และการ
บริการ ท่ีเกิดจากการตดัสินใจดาํเนินการภายในชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 

สําหรับความสําคญัของเศรษฐกิจชุมชนต่อการพฒันาเศรษฐกิจยุคใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พฒันาของประเทศไทยท่ีผา่นมาวางอยูบ่นหลกัทฤษฎีท่ีเสนอจากต่างประเทศตะวนัตกท่ีว่าดว้ยการ
ทาํให้ทนัสมัย (Modernization) โดยการใช้ตวัแบบวิธีการพฒันาจากโลกตะวนัตกเป็นแม่แบบ 
แนวคิดน้ีไดพ้ฒันาสืบทอดมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั จากยคุท่ีช่ืนชมต่อส่ิงท่ีเรียกว่าอารยธรรม
ตะวนัตก (Western Civilization) สู่ยุคภาวะทนัสมยั (Modernization) จนมาสู่ยุคประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrial Countries: NICS) และสืบทอดมาถึงยุคโลกาภิวตัน์  

(Globalization)  ยทุธศาสตร์การพฒันาตามแนวคิดน้ีมีสาระท่ีสาํคญั 8 ประการ คือ  
 1) ความเช่ือท่ีว่าวฒันธรรมไทย รวมทั้งสถาบนัโบราณของไทยลา้หลงั และเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันา ดงันั้น หากจะพฒันาใหก้า้วหนา้ไดก้ต็อ้งเลียนแบบโลกตะวนัตก 
 2) เศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะนาํความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชน 
 3) แนวทางการพฒันาไม่ไดถู้กกาํหนดจากความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั แต่ถูก
ครอบงาํโดยแนวทางท่ีนาํเสนอโดย องคก์ารระหว่างประเทศท่ีทรงอิทธิพล คือ World Bank และ 
IMF 
 4) วางพื้นฐานการพฒันาจากบนลงล่าง (Top-down) โดยใชรั้ฐและนโยบายของรัฐเป็น
ศูนยก์ลางของการวางแผนและดาํเนินการพฒันา 
 5) วางอยู่บนพื้นฐานการสร้างเมืองหลวง หรือกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนยก์ลาง ทั้งดา้น การคา้ 
อุตสาหกรรม การปกครอง การคมนาคมและวฒันธรรม 



25 
 

 6) เป็นนโยบายท่ีคาํนึงถึงการพฒันาด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั ไม่ให้ความสําคญักับการ
พฒันาดา้นการเมือง สงัคม วฒันธรรมและการศึกษา 
 7) เป็นแผนการพฒันาท่ีไม่ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (เร่ิมมีการดาํเนินการอยา่ง
จริงจงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม หลงันายอานนัท ์ปันยารชุน ไดจ้ดัตั้งรัฐบาลเม่ือปี พ.ศ. 2534 
 8) เป็นแผนการพฒันาประเทศภายในขอบเขตของประเทศไทยเท่านั้น ขาดการวาง
ยทุธศาสตร์ในขอบเขตระดบัโลก (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2541: 141)  
 แนวคิดการพฒันาแบบเศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคลอ้งกนักบัการพฒันาแบบยัง่ยืน 
(Sustainable Development) สําหรับท่ีจะใชใ้นประเทศไทยนั้น มีขอ้เสนอท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย
แนวความคิดหลกั 6 ประการ คือ (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2541: 148) 
 1) ตอ้งการช่วยเหลือกลุ่มท่ียากจนท่ีสุด เพราะพวกเขาไม่มีทางออกในการดาํเนินชีวิต 
นอกจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเส่ือมโทรมได ้
 2) เนน้การพฒันาท่ีพึ่งพาตนเอง ภายใตข้อ้จาํกดัทางธรรมชาติ 
 3) การพฒันาตอ้งไม่เกิดความเสียหายรุนแรงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 4) วางอยูบ่นหลกัการวา่ดว้ยการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และการ
มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค 
 5) วางอยูบ่นหลกัการวา่ดว้ยการส่งเสริมการริเร่ิมของประชาชน 
 6) มนุษยช์าติคือศูนยก์ลางหรือหวัใจของการพฒันา 

ในขณะเดียวกนัยงัมีความเช่ือมโยงกบัขอ้สงัเกตท่ีสาํคญัเก่ียวกบักระแสวิกฤติในโลกท่ีสาม 
ซ่ึงไดผ้ลกัดนัให้นกัวิชาการหัวกา้วหนา้ในประเทศไทยเสนอแนวทางในการเปล่ียนผ่านกระบวน
ทศัน์ (Paradigm Shift) ในการพฒันาใหม่ ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ตอ้งปลดปล่อยตวัออกจากการเป็นอาณานิคมทางวิชาการ และตระหนักถึงคุณค่าของ
วฒันธรรมของตนเอง 
 2) ตอ้งตระหนกัชดัว่า ลาํพงัการพฒันาท่ีเดินตามทฤษฏีการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นการ
สร้างปัญหาและนาํไปสู่ความดอ้ยพฒันา 

3) ควรมีการต่อตา้นแนวคิดเร่ืองการคา้เสรี ตลาดเงินเสรี และส่ือเสรี รวมทั้งการครอบงาํ
โลกของกลุ่มนายทุนท่ีเกง็กาํไรไร้พรมแดน 
 4) ประเทศโลกท่ีสามตอ้งมีทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเป็นตวัของตวัเองโดยไม่
จาํเป็นตอ้งพึ่งทฤษฎีและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีลว้นถูกเสนอโดย World Bank และ IMF 
เพราะความลม้เหลวของการพฒันาท่ีผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ความผิดพลาดในการเดินตาม World 
Bank กบั IMF อยา่งชดัเจน  
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สาํหรับยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองนั้น กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหลกั 5 
ประการ และกิจกรรมหลกั 9 ประการ ดงัน้ี (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2541: 148) 

 1) ยึดชุมชนเป็นหลกั โดยเร่ิมจากการส่งเสริมการผลิตขั้นพื้นฐานตามแนวทฤษฎีใหม่ข้ึน
เป็นการทาํการเกษตรผสมผสาน และเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลกั 

 2) การรวมกลุ่มจะใชกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือ โดยเร่ิมท่ีกองทุนชุมชนก่อนแลว้
นาํทุนไปใชใ้นกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตหรือกลุ่มอาชีพ และมีการตั้งร้านคา้หรือสหกรณ์เพื่อ
ดาํเนินการคา้การซ้ือและการขาย 

 3) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มข้ึน และจดัทาํผงัองคก์รเครือข่าย และส่งเสริมการ
เรียนรู้กระบวนการท่ีประสบความสาํเร็จ 

 4) จดัให้มีตลาดนดัชุมชนหรือลานคา้ชุมชนในทุกอาํเภอ เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพ
นาํผลออกมาจาํหน่าย 

 5) จดัให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจหรือเวทีประชาชนเป็นเวทีแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ปรึกษาหารือ ในลกัษณะ “คิดเอง ทาํเอง” ระหวา่ง “เพื่อน” ดว้ยกนั 
 ในส่วนของกิจกรรมหลกั 9 ประการประกอบดว้ย 

(1) การเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่) 
(2) การจดัลานการคา้ชุมชนหรือตลาดนดั 
(3) การพฒันากลุ่มอาชีพ 
(4) การทาํผงัเครือข่ายองคก์รชุมชน 
(5) การทาํผงัเครือข่ายองคก์รชุมชน 
(6) การพฒันาแหล่งนํ้าขนาดเลก็ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(7) การจดัทาํประชาคมอาํเภอ 
(8) การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นการเกษตร 
(9) การดาํเนินการกลุ่มออมทรัพย  ์และจดัทุนหมุนเวียนในชุมชน (ไพบูลย ์วฒันศิริ

ธรรม, 2541: 184)  
 สําหรับคาํว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไพบูลย  ์วฒันศิริธรรม ได้อธิบายว่า  หมายถึง ความ
พอเพียงในทุกอยา่ง เม่ือมีความพอเพียงก็จะเกิดความสมดุลเรียกว่าเศรษฐกิจสมดุลได ้เม่ือสมดุลก็
จะเป็นปกติ สบาย ไม่เจบ็ไข ้ไม่วิกฤติ และมองว่า เศรษฐกิจพื้นฐานกบัเศรษฐกิจชุมชนลว้นมุ่งไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียง ขอ้สาํคญัเม่ือพดูถึงเศรษฐกิจพื้นฐาน คือ ตอ้งไม่มองเร่ืองเศรษฐกิจแบบแยกส่วน 
แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นความเขม้แขง็ของชุมชนหรือสงัคม อาศยัการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
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เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจให้เช่ือมโยงกบัวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มอย่างบูรณาการ 
(ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2541: 148) 
 กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจฐานรากท่ีเนน้การผลิตและแลกเปล่ียนกนั
ในชุมชนก่อน โดยพยายามผลิตในรูปแบบท่ีใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน ใหค้วามครอบคลุมสินคา้
และบริการทุกดา้นท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิต ท่ีสามารถทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากกระบวนการผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขายเป็นแบบรูปธรรม ซ่ึงหากว่าพื้นท่ี
ชุมชนใดมีการผลิต การแปรรูป การคา้ และการบริการท่ีอยูใ่นกระบวนการท่ีมุ่งหวงัผลกาํไรอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีการตั้งกลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชนเพื่อส่งเสริมการผลิต ชุมชนนั้นก็จะมีความพอเพียง
ในการดาํรงชีพ สามารถลดค่าครองชีพลงได ้ ซ่ึงจะทาํให้ชุมชนนั้นเขม้แขง็ข้ึนและยงัมีการพฒันา
ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจของคนในชุมชนดาํรงอยูไ่ดต่้อไป 
 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันากระแสหลกั 
 
การพฒันากระแสหลกัท่ีเน้นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางการพฒันาท่ีรัฐ

และกลุ่มอาํนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ ใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก และประสบผลสาํเร็จในการยกระดบั
เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ใหเ้ติบโต ผูค้นมีการดาํเนินชีวิตท่ีทนัสมยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวก
เพิ่มข้ึน  แนวคิดดังกล่าวผนวกกับแนวนโยบายการพฒันาท่ีเน้นการรวมศูนย์การพฒันาไวท่ี้
ส่วนกลาง ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารการพฒันา ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของ
การกาํหนดนโยบายและการพฒันาท่ีเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางแผน จากส่วนกลาง และ
การตอบสนองลทัธิบริโภคนิยม ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่
ไม่ไดค้าํนึงถึงความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี การพฒันากระแสหลกัยงัการเปล่ียนแปลงสังคมในลกัษณะท่ีคงท่ี การสร้าง 
และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานตามแบบตะวนัตก โดยมุ่งเนน้ให้สนบัสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มีความสอดคลอ้งกบั แนวคิดเร่ืองทุนนิยมตลาดเสรีท่ีต่อมาขยายอิทธิพลออกไปอย่าง
กวา้งขวาง และพยายามเช่ือมโลกทั้งโลกให้เดินตามแนวทางเดียวกนัท่ีต่อมาเรียกว่า กระแสโลกาภิ
วตัน์ไดท้วีความรุนแรงข้ึนและแผ่ขยายอิทธิพลออกไปสู่ประชาคมโลกในวงกวา้งในเวลาไม่นาน 
แต่มโนทศัน์การพฒันาของกลุ่มประเทศดอ้ยพฒันากลบัยงัคงไม่เปล่ียนแปลงไปมากนกั ในขณะท่ี
ประเทศท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแบบกา้วหนา้ไดเ้ร่ิมมีฐานแยกออกเป็น 2 ขั้ว 
ขั้วแรก ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบายการพฒันาสงัคมตามแนวความคิดทุนนิยมโลกาภิวตัน์ในลกัษณะ
การเช่ือมต่อกัน ทั้ งในเชิงมโนทัศน์ การพฒันา แนวนโยบาย และการปฏิบัติในรูปแบบของ
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เครือข่ายระบบเศรษฐกิจครอบโลก ขั้วท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีการพฒันาทางเลือก ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบั
ความรู้ใหม่ๆ จากหลากหลายฐานคิด และการมีบทบาทของท้องถ่ินในการพฒันา (พชัรินทร์        
สิรสุนทร, 2556: 294-296)  

กล่าวโดยสรุป การพฒันากระแสหลกัมีระบบเศรษฐกิจอยู่ท่ีระบบส่วนกลางท่ีผูกขาด
อาํนาจ หรือจากการถูกกาํหนดโดยภาครัฐและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีอาํนาจในสังคม การพฒันา
กระแสหลกัจึงเป็นไปตามกระบวนทางการตลาด ท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างองคก์รของรัฐ 
นายทุนและนกัพฒันากบัประชาชน การผกูขาดเศรษฐกิจจึงอยูท่ี่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในสงัคมท่ีตอ้งการ
แสวงหาผลกาํไร ซ่ึงเป็นนายทุนหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดกบันายทุน โดยไม่คาํนึงถึงการพฒันาเศรษฐกิจแบบ
พึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจแบบพอเพียง แต่ต่อมามีปัญหาดา้นต่างๆ ตามมาหลายประการ ทั้งปัญหา
ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มคน และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จึงไดมี้การเคล่ือนไหวเพื่อ
คิดคน้และหาแนวทางการพฒันาใหม่ท่ีจะช่วยแกไ้ขหรือลดปัญหาดงักล่าว จนกลายมาเป็นแนวคิด
การพฒันาทางเลือก แนวคิดท่ีจดัวา่เป็นการพฒันาทางเลือกอาจใชช่ื้อเรียกอ่ืนๆ เช่น การพฒันาอยา่ง
มีส่วนร่วม การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ฯลฯ  

  

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัอาชีพเสริมในชนบท 
 

อาชีพเสริมเป็นอาชีพท่ีมกัจะมีการส่งเสริมให้มีข้ึน โดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ครัวเรือนในชนบท อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจในการเลือกประกอบอาชีพของบุคคลนั้นมี
องคป์ระกอบในการตดัสินใจอยู่หลายประการ และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนานในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นไปของแต่
ละบุคคลและครัวเรือน เม่ือเขามีขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ ท่ีมากเพียงพอ ทั้งน้ีการเลือกอาชีพเสริม
จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี ในหลายคนเม่ือเลือกท่ีจะประกอบอาชีพใด
เป็นหลกัแลว้ยงัมีการเลือกอาชีพอยา่งอ่ืนเป็นอาชีพเสริมอีกดว้ย 

สุมาลี คูสกุลนิรันดร์ (2531: 14) ไดก้ล่าวว่า อาชีพเสริมเป็นอาชีพท่ีบุคคลกระทาํเพื่อหา
รายไดเ้พิ่มเติมจากรายไดห้ลกั จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในภาค
อีสานในบา้นหมู่บา้นศรีฐาน อาํเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร พบว่า ชาวบา้นนิยมทาํอาชีพเสริมท่ีทาํ
นอกเหนือจากการทาํนา เช่น ทอผา้ ทอเส่ือ เล้ียงไหม จกัสาน เป็นตน้ โดยมกัจะใชเ้วลาว่างท่ีเหลือ
จากการทาํนา นอกจากน้ี ยงัมีคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัอาชีพเสริม เช่น อาชีพอิสระ อาชีพ
ส่วนตวั เป็นตน้  
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 เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ (2535: 9) ไดอ้ธิบายว่า อาชีพเสริม เป็นอาชีพท่ีสามารถ
ดาํเนินการเองได ้โดยลงทุนนอ้ยใชค้วามคิด และกาํลงักายค่อนขา้งมากเนน้การพึ่งตนเอง ส่วนคาํว่า
อาชีพอิสระมีความหมายคลา้ยกบัอาชีพส่วนตวั หรือธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม อาชีพอิสระยงัมีความหมายกวา้งมาก โดยยงัมีอีกคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียง
กนั นัน่คืออาชีพส่วนตวัดว้ยการจา้งงานตนเอง (Self–Employment) หรือคาํว่าการประกอบธุรกิจ
ขนาดยอ่ม (Small Enterprise) โดยมีความหมายท่ีจะเขา้ใจเป็นการทัว่ไปว่า หมายถึงอาชีพท่ีเป็น
นายจา้งตวัเอง มีความเป็นอิสระ ไม่รับเงินเดือนจากนายจา้ง แต่รับค่าตอบแทนจากกิจการของ
ตวัเอง นอกจากน้ี การประกอบอาชีพส่วนตวัมกัจะหมายถึงการประกอบธุรกิจของส่วนบุคคลหรือ
ของครัวเรือนหรือระหว่างหุน้ส่วนดว้ยกนั เพื่อมุ่งหวงัสร้างรายไดแ้ละกาํไรโดยผูป้ระกอบการเป็น
ผูท้าํงานในกิจการของตน โดยทัว่ไปแลว้ การประกอบอาชีพส่วนตวัมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่
การประกอบการในสาขาอาชีพท่ีเป็นระบบ (Formal Sector) เช่น อาชีพแพทยพ์ยาบาล ทนายความ 
วิศวกรรม เป็นตน้ และสาขาอาชีพท่ีไม่เป็นระบบ (Informal Sector) เช่น หาบเร่แผงลอย ขายอาหาร 
เกษตรกร เป็นตน้  

การเลือกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม เป็นการพฒันาการท่ีต่อเน่ือง
ยาวนานและดาํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนเช่ือมโยงกบัชีวิตในแต่ละวนั เพราะเม่ือเกิดการพฒันาแลว้
จะไม่กลบัไปมีลกัษณะเหมือนตอนเร่ิมตน้อีก การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการท่ีผสมผสานความ
ต้องการของบุคคลท่ีจะเลือกอาชีพให้สนองความต้องการ ความสนใจและให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของเขาใหม้ากท่ีสุด โดยตระหนกัถึงโอกาสท่ีจะไดป้ระกอบอาชีพ (Job Opportunity) 
นอกจากน้ี พฒันาการดา้นอาชีพไดรั้บอิทธิพลจากองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น ความสามารถ ความ
ถนดั โอกาสในสังคม การศึกษา อารมณ์ และค่านิยมของบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การเลือกอาชีพตามทฤษฎีพฒันาการดา้นอาชีพน้ีมี 3 ประการคือ 1) การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการ 
(Process)  2) กระบวนการเลือกอาชีพไม่สามารถยอ้นหลงัได ้(Irreversible) และ 3) การเลือกอาชีพ
เป็นการประนีประนอม (Compromise) ระหว่างความสนใจความสามารถ และความเป็นจริงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีแต่ละบุคคลจะประสบ (สุมาลี คูสกลุนิรันดร์, 2531) 

อาจกล่าวโดยสรุปว่า อาชีพเสริมในชนบท  เพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริมจากอาชีพหลกั ซ่ึง
อาจไม่เพียงพอต่อรายจ่ายภายในครอบครัว โดยอาจจะทาํเป็นอาชีพรับจา้งทัว่ไป หรือ การลงทุนทาํ
ธุรกิจส่วนตวัเล็กๆ ก็ได้ เช่น การทอผา้ จกัสาน ทอเส่ือ เป็นตน้ โดยทัว่ไปในปัจจุบนั ชาวบา้น
จาํนวนหน่ึงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํอาชีพเสริมกนัในชุมชน ทั้งน้ี เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดาํรงชีวิตอยู่
ไดใ้นภาวะท่ีมีภาระค่าใชจ่้ายต่างๆ มีมากและเพ่ิมข้ึนจากอดีต เน่ืองจากมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนตาม
ระบบเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงทุกคนหลีกเล่ียงไม่ได ้
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2.6  แนวคดิหน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ์และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 

แนวคิด “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ มีช่ือภาษาองักฤษว่า “One Tambon One Product” 
โดยใชช่ื้อยอ่ว่า “OTOP” เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการดาํเนินงานเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
ในการสร้างเอกลกัษณ์ให้เกิดแก่สินคา้ของชุมชน มีตลาดรองรับและสามารถสร้างเศรษฐกิจของ
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 คาํว่า “ผลิตภัณฑ์” ตามแนวคิดของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์นั้ น ไม่ได้
หมายความถึงสินคา้เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัหมายความถึงกระบวนการทางความคิด การบริหาร การ
จดัการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งท่ีมีอยู่และ
เช่ือมโยงกนั รวมถึงการสร้างจุดเด่นจุดขายใหก้บัผลิตภณัฑข์องตาํบล เพื่อใหส้ามารถจาํหน่ายสร้าง
รายได ้ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ (กรมการพฒันาชุมชน, 2547: 1) 

ประเทศไทยไดรั้บแนวคิดเก่ียวกบัหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑม์าจากแนวคิด “หน่ึงหมูบา้น
หน่ึงสินคา้” ของจงัหวดัโออิตะในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะคิวชิวใกลก้บัประเทศ
เกาหลีและประเทศไตห้วนั จงัหวดัโออิตะมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกเพราะไดรั้บความสาํเร็จในการ
พฒันาทอ้งถ่ินดว้ยนโยบาย “หน่ึงหมู่บา้นหน่ึงสินคา้” หรือ “One Village One Product” ซ่ึงไดเ้ร่ิม
ใชใ้นปี พ.ศ. 2522 ผูน้าํในการพฒันานโยบายน้ี คือ นายฮิรามตัสึ ผูว้่าราชการจงัหวดัโออิตะในสมยั
นั้น โดยใชค้าํขวญัว่า “นาํวิญญาณชนบทมาสู่เมือง” ดว้ยการนาํหลกัการ 3 ประการ มาใชใ้นการ
ดาํเนินงาน คือ (1) คิดระดบัโลกทาํระดบัหมู่บา้น (Think Globally-Act Locally) โดยคน้หาว่าใน
พื้นท่ีของจงัหวดัมีสินคา้หรือส่ิงใดท่ีน่าจะมีช่ือเสียง และสามารถดึงดูดลูกคา้ ทั้งในและต่างประเทศ 
ให้มาซ้ือหรือใช้บริการได้ จึงได้มีการนาํวฒันธรรมและภูมิปัญญาในหมู่บา้นของตนมาพฒันา
ปรับปรุงจนเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงโด่งดังไปสู่ภายนอกหมู่บา้น และในกรณีส่ิงท่ีมีอยู่ใน
หมู่บา้นยงัไม่เหมาะสมเพียงพอท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ก็จะตอ้งคิดสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ ข้ึนในชุมชนของตน (2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance Creativity) โดย
การฝึกหัดให้ชาวบา้นคิดเป็นดว้ยตวัเอง รู้จกัพึ่งพาตนเอง และรู้จกัคิดหาวิธีสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
ดว้ยตนเอง ไม่รอรับคาํสั่งจากนายทุนหรือขา้ราชการ แต่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บา้นต่างๆ 
ประชุมปรึกษาหารือหาตกลงร่วมกนัเองวา่ ผลิตภณัฑใ์นชุมชนของเขาท่ีจะทาํเป็นผลิตภณัฑป์ระจาํ
หมู่บ้านควรเป็นอะไร ในขณะเดียวกันส่วนราชการไม่ควรนําเงินไปแจกชาวบ้าน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ชาวบา้นคิดเห็นไปในทางใดทางหน่ึงท่ีหน่วยงานราชการตอ้งการให้ทาํ เพราะเม่ือเงิน
หมด ชาวบา้นอาจเลิกทาํหรือไม่สามารถดาํเนินโครงการต่อไปได ้จึงควรให้ชาวบา้นไดล้งมือทาํ
กนัเองก่อน เม่ือถึงจุดหน่ึงท่ีชาวบา้นไม่สามารถพฒันาหรือสร้างสรรคต่์อไปได ้หน่วยงานราชการ
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อาจจะช่วยเหลือเงินลงทุนเพื่อให้กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑป์ระจาํบา้นดาํเนินต่อไปอยา่งย ัง่ยืน 
และ (3) การพฒันาคน (Human Resource Development) เป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการน้ี คือ 
เน้นการพฒันาผูน้าํชาวบา้นระดบัชุมชน เพราะการพฒันาชุมชนนั้นจะสําเร็จไม่ไดถ้า้ไม่มีผูน้ํา
ชุมชนท่ีมองการณ์ไกล มีความคิดริเร่ิมและสามารถแกปั้ญหาในสภาวะท่ียากลาํบากได ้ (กรมการ
พฒันาชุมชน, 2547: 1) 
 โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑห์รือเรียก มีการริเร่ิมข้ึนในสมยัท่ีพนัตาํรวจโททกัษิณ 
ชินวตัรเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นโครงการท่ีรัฐบาลส่งเสริมให้ชาวบา้นในแต่ละตาํบลสร้างอาชีพใน
การผลิตสินคา้เพื่อออกจาํหน่าย ดว้ยการสร้างสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ประจาํตาํบลนั้นๆ ซ่ึงเป็นการเหมาะ
ทั้งน้ีเหมาะในหว้งเวลาท่ีประเทศชาติกาํลงัเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและประชาชนทุกระดบั
ประสบปัญหาต่างๆ และปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูก
รุมเร้า คือ ปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดป้ระกาศสงครามกบัความยากจนโดยไดแ้ถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาว่า  จะจดัให้มีโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนไดน้าํภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใช้ในการพฒันาสินคา้ และทางรัฐบาลพร้อมท่ีจะเขา้ช่วยเหลือในดา้นการให้ความรู้
สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เพื่อเ ช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต รวมทั้ งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินในการสร้างชุมชนให้เขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเอง ทาํใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการสร้างรายไดด้ว้ยการนาํทรัพยากรและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
แห่งชาติ โดยนโยบายน้ีไดป้ระกาศข้ึนมา ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2544 โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการ
อาํนวยการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือเรียกย่อว่า “กอ.นตผ.” และมอบหมายให้
นายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานกรรมการ และใหค้ณะกรรมการ กอ.นตผ. มี
อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนแม่บทการดาํเนินงาน “หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์” กาํหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑ์การคดัเลือกและข้ึนบญัชีผลิตภณัฑ์ดีเด่นของตาํบล 
รวมทั้ งสนับสนุนให้การดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่ นโยบาย “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ เป็นแนวทางคิดท่ีเนน้
ให้เกิดการสร้างรายไดใ้นแต่ละหมู่บา้นหรือตาํบล ดว้ยการสนบัสนุนและส่งเสริมทอ้งถ่ินสามารถ
สร้างผลิตภณัฑ ์และตลาดสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์เป็นการเฉพาะ โดยท่ีทอ้งถ่ินจะตอ้งพยายามพ่ึงตนเอง 
(Self-Reliance) และมีความมุ่งมัน่ ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาน้ีจาํเป็นตอ้งอุทิศพลงักาย 
ความสร้างสรรค ์และความปารถนา ท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีหาพบในทอ้งถ่ินเป็นหลกัเพื่อท่ีจะสร้างการ
อยูดี่กินดี และคุณภาพชีวิตท่ีมุ่งสู่ตลาดสากล พร้อมๆ กบัการเนน้ทอ้งถ่ิน โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง
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ผลิตภณัฑ ์เป็นโครงการท่ีจะเพ่ิมคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินเป็นหลกั
ใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล เพื่อท่ีจะขยายขอบเขตตลาดไทยไปสู่ตลาดโลก ทั้งน้ีการคิดและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีผลิตข้ึนมาให้มีคุณภาพจนเป็นท่ียอมรับกนัในสากล จะมีการจดัการ
ทางด้านการตลาดอย่างเหมาะสม สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนนั้นๆ ได้อีกทางหน่ึง คนใน
ทอ้งถ่ินจะมีการร่วมมือร่วมใจกนั การใหค้าํแนะนาํ และให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั มีจุดประสงคไ์ป
ในทางเดียวกนั อาจจะทาํใหค้วามคิดดีๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ สาํเร็จได ้ส่ิงท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน คือ 
การคิดคน้และการสร้างผลิตภณัฑบ์นรากฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ิงทีมองไม่เห็น คือ พลงัแห่ง
ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม 
อาจจะทาํใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็ และดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืนัน่เอง (กรมการพฒันาชุมชน 2547: 1) 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจมากของการพฒันาทอ้งถ่ินตามแนวทางน้ี คือ ช่วยกระตุน้ให้มีการสืบสาน
วฒันธรรมให้คงอยู่ในชุมชนของตน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความภูมิใจให้กบัคนรุ่นต่อๆไป 
เพราะเป็นแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกนักบัธรรมชาติซ่ึงจะช่วยพฒันาคุณภาพในชีวิตใหสู้งข้ึน 
โดยจะส่งผลให้ประชาชนอยูก่บัธรรมชาติอยา่งชาญฉลาดและทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ช่วยสร้าง
กาํลงัใจให้เกิดข้ึน รวมทั้งเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัหน่วยงานท่ีให้เกิดการสนับสนุนแนว
ทางการพฒันาเหล่าน้ี จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมและสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ โดยมีกิจกรรมทาง
การตลาด การผลิต การบริการ การจดัการ และการนาํไปประยกุตใ์หก้บัเทคโนโลยทีางดา้นการผลิต 
ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในชนบท เกิดจากการสร้างงาน สร้างรายได ้และนาํไปสู่เป้าหมาย
ของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร และเป็นการรากฐานท่ีสาํคญัของประเทศไทย (กิตติ ล่ิม
สกลุ, 2547: 1) 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้่า นโยบาย “หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็น
แนวทางประการหน่ึงท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชนใหส้ามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคน
ในชุมชนใหดี้ข้ึน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินอนัเป็นการต่อยอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินให้มีการพฒันาสามารถจาํหน่ายในตลาดทั้ งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลกั
พื้นฐาน 3 ประการ คือ 

1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 
2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance Creativity) 
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
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วตัถุประสงคข์องหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์จากนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภาและ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
แห่งชาติเม่ือปี 2544 การดาํเนินงานตามโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) สร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 
2) สร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนใหส้ามารถคิดเองและทาํเองได ้
3) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4) ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(กรมการพฒันาชุมชน 2547: 1) 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแมน้โยบายน้ีไดเ้ร่ิมมาในอดีตและผา่นมาหลายรัฐบาลแลว้ แต่โครงการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องประเทศไทยยงัคงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งการพฒันากนัต่อไป เพื่อให้
คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ถึงอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนและส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัของคนใน
ชุมชน สร้างความสามคัคีในชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในชุมชนให้ย ัง่ยืน และ
สามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้สูงข้ึน สร้างความเขม้แขง็ให้เกิดข้ึนแก่ชีวิตของ
คนในชุมชนหมู่บา้นตาํบลสังคมและประเทศชาติ  ดว้ยการยกระดบัภูมิปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้มาพฒันา
เพื่อต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าการคา้ท่ีคนในชุมชนสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนนาํมาพฒันา
ผลิตผลของชุมชนท่ีมีคุณภาพจะเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้หเ้กิดกบัชุมชน เกิดผลิตภณัฑชุ์มชน
ท่ีมีจุดเด่นและจุดขายท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นแต่ละชุมชนอยา่งกลมกลืน ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
2.7  แนวคดิระบบเศรษฐกจิแบบตลาด 
 

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) เป็นแนวคิดท่ีเนน้เร่ือง “เงิน” หรือ 
“ทุน” มากกว่าความเป็น “ชาติ” หรือ “ทอ้งถ่ิน” ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง “เงินตรา” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เศรษฐศาสตร์กระแสโลกาภิวตัน์อนัเป็นผลจากการขยายตวัของแนวคิดน้ีเศรษฐศาสตร์กระแสน้ี 
เห็นว่าอะไรในชาติท่ีล่อใจให้นกัลงทุนต่างชาติอยากซ้ือก็สามารถขายไดท้ั้งส้ิน เพราะเช่ือว่าการมี
เงินจาํนวนมากเท่านั้นท่ีจะผอ่นคลายวิกฤติทางการเงินได ้การท่ีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสโลกาภิ
วตัน์ เนน้แต่เร่ือง  “เงิน” จนละเลยเร่ือง “คน” โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองของคนธรรมดาสามญัท่ีเป็น 
“คนเลก็ๆ” จาํนวนหลายสิบลา้นคนของประเทศ ดว้ยเหตุน้ีในอีกมุมหน่ึงซ่ึงถูก มองว่าเป็นทฤษฎีท่ี
มุ่งตอบคาํถามให้แก่ชนชั้นทางเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าท่ีจะตอบคาํถามให้แก่นักธุรกิจ
ระดบักลาง เลก็ และคนธรรมดาทัว่ๆ ไป (สงัศิต พิริยะรังสรรค,์ 2542: 12) 
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วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยได้ช่วยเปิดภาพลวงตาให้คนในสังคมด้วยว่า
เศรษฐกิจศาสตร์กระแสโลกาภิวตัน์ เป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจท่ีไร้แลว้ซ่ึงสังคมในอุดม
คติขา้งหน้า แนวคิดน้ีไม่สามารถให้คาํมัน่สัญญาใดๆ ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศว่า หากขาย
ทรัพยสิ์นของประเทศ รวมทั้งแรงงานราคาถูกจาํนวนมากให้กบันักธุรกิจต่างชาติไปแลว้ ภายใน
ระยะเวลา 5-10 ปีขา้งหนา้ ชีวิตของผูค้นส่วนใหญ่ของประเทศจะดีข้ึนกวา่เดิมหรือไม่ 

แต่ไม่วา่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะวิกฤติสกัเพียงใดกต็าม เศรษฐศาสตร์แนวโลกาภิวตัน์
ก็จะยงัเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัของประเทศต่อไป เน่ืองจากภายใตร้ะบบเศรษฐกิจปัจจุบนัยงั
ไม่พบว่ามีทางเลือกอ่ืนท่ีดูจะสมเหตุสมผล ให้มุ่นคงสัญญาต่ออนาคตตลอดจนสามารถตอบสนอง
ความจาํเป็นและแบบแผนการบริโภคไดดี้ยิง่กวา่น้ี ซ่ึงทาํใหค้นส่วนมากของประเทศจาํตอ้งเดินตาม
กระแสการพฒันาเศรษฐกิจแบบโลกาภิวตัน์ต่อไป (สงัศิต พิริยะรังสรรค,์ 2542: 12) 

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economic System) มีลกัษณะสาํคญัพอสรุปได ้ดงัน้ี 
 1) กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น เอกชนมีสิทธิครอบครองทรัพยสิ์น และสามารถสืบ
ทอดมรดกได ้ขายและโอนใหก้บัใครกไ็ด ้
 2) เสรีภาพในธุรกิจ (Freedom of Enterprise) ประชาชนสามารถเลือกประกอบ
อาชีพไดต้ามตอ้งการ เอกชนมีสิทธิอยา่งอิสระในเลือกวธีิการผลิตท่ีทาํใหไ้ดรั้บกาํไรสูงสุด 
 3) การจดัตั้งหรือลม้เลิกจากธุรกิจ เม่ือใดธุรกิจหรือผูผ้ลิตมีกาํไรเกินปกติ (Excess 
Profit) จะเป็นส่ิงจูงใจใหผู้ผ้ลิตรายใหม่เขา้มาแข่งขนัไดอ้ยา่งเสรี 
 4) ระบบราคา (Price System) ราคาจะถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเรียกว่า 
ราคาดุลยภาพ หรือ ราคาตลาด ซ่ึงเป็นบทบาทของกลไกราคา ในการกาํหนดกล่าว คือ สินคา้ใด
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือปริมาณมากกว่าปริมาณสินคา้ท่ีมีการเสนอขาย ย่อมทาํให้ราคาปรับตวัสูงข้ึน 
ตรงกนัขา้มถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือปริมาณนอ้ยกว่า ย่อมทาํให้ขายไม่หมด กลไกก็จะปรับราคาลง
เขา้สู่ดุลยภาพ 

 5) การวางแผนหรือกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ เอกชนจะเป็นผูว้างแผน
แกปั้ญหาเศรษฐกิจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร การลงทุน การผลิตว่า จะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร 
และผลิตเพื่อใคร รวมถึงการกระจายผลผลิตไปสู่ผูบ้ริโภค รัฐจะไม่เขา้ไปแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 
แต่จะทาํหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ รักษาความปลอดภยั ออกกฎหมายและเป็นผูรั้กษากฎหมายใหค้วาม
ยติุธรรมแก่ประชาชน (สมลกัษณ์ สนัติโรจนกลุ, 2555: 9) 

ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบน้ี บุคคลมีเสรีภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีจะถือครองทรัพยสิ์นส่วนตวั มี
เสรีภาพท่ีจะเลือกประกอบอาชีพ และมีเสรีภาพท่ีจะเลือกบริโภคสินคา้ตามท่ีคนตอ้งการได ้การ
ตดัสินใจแกปั้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเร่ืองการเลือกสินคา้ท่ีจะผลิต การเลือกวิธีการผลิต และ
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การแจกจ่ายสินคา้และบริการจะกระทาํโดยผ่านระบบตลาด โดยท่ีราคาในตลาดจะเป็นส่ิงบ่งช้ีให้
สังคมรู้ไดว้่าควรมีการผลิตสินคา้อะไรบา้งในสังคม การต่อรองระหว่างผูซ้ื้อเพื่อให้ไดรั้บสินคา้มา
เป็นของตนจะผลกัดนัให้ระดบัราคาสูงข้ึน ผูผ้ลิตก็จะมีกาํไรมากข้ึน อนัเป็นส่ิงจูงใจให้ผูผ้ลิตเพิ่ม
การว่าจา้งปัจจยัการผลิต  และการทาํการผลิตเพิ่มมากข้ึน ส่วนสินคา้ใดท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการในหมู่
ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตจะประสบกบัการขาดทุนและตอ้งปรับปริมาณการผลิตหรือยติุการผลิตไปในท่ีสุด 
สาํหรับในแง่ของการกาํหนดว่าจะใชว้ิธีใดในการผลิตนั้น สภาพการแข่งขนัโดยเสรีท่ีผูผ้ลิตเผชิญ
อยูจ่ะเป็นส่ิงบงัคบัอยูใ่นตวัให้ผูผ้ลิตตอ้งเลือกใชว้ิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดตน้ทุน
การผลิตของตนให้ตํ่าสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ส่วนในดา้นการกระจ่ายสินคา้และการบริการท่ีผลิตไดใ้น
สังคมนั้น จะข้ึนกบัระดบัรายไดข้องบุคคลเป็นสําคญั รายไดด้งักล่าวก็ คือผลตอบแทนท่ีบุคคล
ไดรั้บจากการใหบ้ริการในแง่การเป็นปัจจยัการผลิตร่วมอยูใ่นการผลิต ซ่ึงรายไดข้องปัจจยัการผลิต
จะสูงตํ่าเพียงไร ส่วนหน่ึงย่อมข้ึนกบัราคาของปัจจยัการผลิตท่ีถูกกาํหนดโดยระบบตลาดนั้นเอง 
(นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2556: 8) 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เป็นกลไกของราคาท่ีสําคญัช่วยแกปั้ญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจในสังคม โดยจะกล่าวว่า ในเวลาหน่ึง สังคมควรผลิตอะไร มากนอ้ยเพียงไร 
ใชว้ิธีการใดในการผลิตบา้ง โดยเช่ือว่าการต่อรองกนัระหว่างผูซ้ื้อกบัผูใ้หท้าํให้เกิดความสมดุลใน
เร่ืองของราคา ไม่ให้มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายไดเ้ปรียบเสียเปรียบซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดจึงเป็นการผลิตสินคา้เพื่อหวงัผลกาํไรให้กบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ โดยไม่ไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะ
สินคา้ท่ีสามารถผลิตได้ในชุมชนเท่านั้น สินคา้ท่ีผลิตในชุมชนก็จะถูกผนวกเขา้สู่ระบบน้ีและ
จะตอ้งแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ท่ีผลิตสินคา้ลกัษณะเดียวกนัส่งออกไปสู่ตลาด  

 
2.8  การรุกเข้ามาของระบบเศรษฐกจิแบบตลาดและผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

การรุกเขา้มาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนั้น ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้น
วฒันธรรมชุมชนท่ีเป็นตวักาํหนดใหภู้มิปัญญาของคนในแต่ละชุมชนทอ้งถ่ินมีการถ่ายทอดสืบสาน
ต่อกนัมาอยา่งมีระเบียบแบบแผนยาวนานเป็นคุณค่าของสังคมในทอ้งถ่ินท่ีมีผูค้นในชุมชนรู้สึกถึง
ความสาํคญัของภูมิปัญญาท่ีดาํรงอยูใ่นชุมชนของตนเอง วฒันธรรมของแต่ละชุมชนเป็นเคร่ืองยืด
เหน่ียวให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินสานสามคัคีปรองดองกนัและกนัในการดูแลรักษาอนุรักษฟ้ื์นฟูภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนของตนให้ย ัง่ยืนสืบต่อไป อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิ
วตัน์ในปัจจุบนัท่ีมีการรุกเขา้มาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซ่ึงระบบน้ีเองไดข้ยายเขา้ไปยงั
ชุมชนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลายพื้นท่ี แมใ้นบาง
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ทอ้งถ่ินยงัคงมีความพยายามในการดูแลรักษาภูมิปัญญาท่ีเป็นวฒันธรรมชุมชนของตนให้คงอยูไ่ด ้
แต่หลายชุมชนไม่สามารถปกป้องดูแลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงามของตนเอาไวไ้ดต่้อไป การท่ีภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษท่ีดีงามและมีคุณค่าในอดีตท่ีสูญหายไปจากสังคม อาจจะเป็นเพราะผูค้นใน
ทอ้งถ่ินเหล่านั้นขาดจิตสํานึกในการอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนสั่งสมเอาไวป้ล่อยให้
กระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์กลืนหายไปอยา่งน่าเสียดาย (ประเวศ วะสี, 2548: 20) 

แมป้รากฏการณ์รุกเขา้มาของกระแสโลกาภิวตัน์จะส่งผลกระทบต่อการดาํรงอยู่ของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินดั้ งเดิมมีการสูญหายไปของภูมิปัญญาท้องถ่ินหลายส่ิงในหลายพื้นท่ี อาจเป็น
สัญญาณช้ีนาํให้ผูค้นในสังคมไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบ
อยา่งรุนแรงต่อการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตในประจาํวนัของผูค้น
ในสงัคมไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีเพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงแสดงถึงความสาํคญัของการดาํรงอยูข่องอตั
ลกัษณ์เฉพาะตนของคนในทอ้งถ่ิน ดงันั้น การดูแลรักษาปกป้องอนุรักษใ์ห้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดาํรง
อยูต่่อไปในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเองนั้น จึงตอ้งเกิดจากจิตใตส้าํนึกท่ีดีงามของผูค้นในชุมชนสังคม
ท่ีหวงแหนส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีบรรพบุรุษสั่งสมมายาวนานและถ่ายทอดสืบต่อมายงัรุ่นลูกรุ่นหลานใน
ปัจจุบนั เพราะหากว่าผูท่ี้อยู่ในสังคมรุ่นใหม่ๆไม่สํานึกถึงคุณงามความดีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชน
ของตนแลว้ ย่อมส่งผลให้ภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สุดทา้ยตอ้งสูญ
หายไปจากสงัคมในท่ีสุด (ประเวศ วะสี, 2548: 25-27) 

จึงกล่าวไดว้่า การรุกเขา้มาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด จะทาํให้ส่งผลกระทบต่อภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเป็นอยูข่องวฒันธรรมชุมชนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จากสมยัก่อนใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้มส้อยเพื่อใชก้นัเองในชุมชน แต่ปัจจุบนัตอ้งผลิตเพื่อจาํหน่าย
เพื่อนาํเงินมาใชซ้ื้อสินคา้อยา่งอ่ืนทดแทนการรุกเขา้มาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทาํใหช้าวบา้น
ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการผลิตงานหัตถกรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อใชก้นัเองในชุมชนมา
เป็นแบบการคา้ขายแทน เพื่อใหสิ้นคา้ในชุมชนไดไ้ปสู่ตลาดหรือเป็นท่ีรู้จกัของชุมชนอ่ืนใหม้าซ้ือ
สินคา้ของตนท่ีผลิตข้ึนมา ทั้งน้ีเพื่อใหสิ้นคา้ดาํรงอยูใ่นชุมชน จะทาํใหค้นในชุมชนมีรายได ้มีงาน
ทาํท่ีบา้นไม่ตอ้งออกไปทาํงานต่างถ่ิน และยงัเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน
ใหด้าํรงอยูใ่นชุมชนต่อไป   

 
2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  

ทศัน์ทศันี ยานนท ์ (2546) การศึกษาเร่ือง ภูมิปัญญาชาวบา้นในการเพิ่มรายไดแ้ก่ชุมชน: 
กรณีการทาํเจ้ียกระดาษจากตน้ปอเต่าไห ้ผลการศึกษาพบว่า การนาํตน้เต่าไหม้าทาํเป็นเจ้ียกระดาษ
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นั้นชาวอีสานสืบทอดภูมิปัญญาการทาํมานานแลว้ โดยกระดาษท่ีไดน้ั้นจะนาํไปห่อผงธูปท่ีทาํมา
จากขุยมะพร้าวผสมผงตังตุ่นและใบอ้มให้มีกล่ินหอมทาํเป็นมวนคล้ายมวนบุหร่ียาเส้นของ
ชาวบา้นในอีสานนิยมสูบกนัจะนิยมทาํกนัในช่วงเทศกาลเขา้พรรษาเพ่ือวตัถุประสงคน์าํไปจุดเป็น
พทุธบูชา 
 ธนพร เวทยศิ์ริยานนัท ์(2548) การศึกษาเร่ือง ภูมิปัญญาผา้ไหมของกลุ่มชาติพนัธ์เขมรบา้น
ท่าสว่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการคิดสร้างสรรคล์ายผา้ไหมของ
กลุ่มชาติพนัธ์เขมรบา้นท่าสว่างไดรั้บอิทธิพลความคิดมาจากพุทธศาสนาจากส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ
และจากส่ิงของเคร่ืองใชป้ระจาํวนัรวมถึงการแพร่กระจายจากอิทธิพลของวฒันธรรมต่างถ่ินซ่ึง
ลวดลายท่ีปรากฏบนผนืผา้เกิดจากการยอ้มสีต่างๆแลว้นาํมาทอสลบัสีใหเ้กิดลวดลายตามท่ีตอ้งการ
ซ่ึงภูมิปัญญา ท่ีสาํคญัของการทอผา้ไหมของกลุ่มชาติพนัธ์เขมรบา้นท่าสว่างคือการทอยกดอก เช่น 
ผา้ลายลูกแกว้ลายดอกพิกุลลายเม็ดพริกไทยเป็นตน้สําหรับบทบาทของผา้ไหมของกลุ่มชาติพนัธ์
เขมรบา้นท่าสว่าง พบว่า เป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีสืบทอดกนัมานานแสดงถึง
สถานภาพทางสงัคมแสดงถึงคุณค่าทางจิตใจและแสดงถึงคุณค่าในทางเศรษฐกิจอีกดว้ยเช่นกนั 

นฤมล ปัญญาวชิโรภาส (2550) การศึกษาเร่ือง ไผ่กบัวิถีชุมชนชาวเลย: กรณีศึกษาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินกบัการจกัสานกระติบขา้วบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ผล
การศึกษาพบวา่ ไผเ่ป็นผลิตผลทางธรรมชาติท่ีทรงคุณค่าต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดัเลย ทั้ง
ในดา้นท่ีเป็นอาหารเคร่ืองใชส้อยในครัวเรือนสร้างท่ีอยู่อาศยัสร้างเศรษฐกิจในชุมชนชาวบา้นนา
ออ้ในจงัหวดัเลยนาํไผ่มาสร้างผลงานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน โดยการใชไ้ผ่สานกระติบขา้วเป็น
สินคา้ชุมชนท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หเ้กิดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและชุมชนอยา่งพอเพียงการสานกระติบขา้ว
จากไผ่ของชาวบา้นนาออ้เป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมา
ยาวนานทั้งยงัเป็นวิถีชีวิตชุมชนท่ีสามารถสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 วสันต ์เดชะกนั (2546) การศึกษาเร่ือง ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อกลยทุธ์ส่วน
ประสมของการตลาดของผลิตภณัฑห์ัตถกรรมหมู่บา้นถวาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑห์ตัถกรรมของหมู่บา้นถวายเป็นอยา่ง
ดี รับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์จากเพื่อนมากท่ีสุด ผลการศึกษาทศันคติความชอบของผูซ้ื้อท่ีมีปัจจยั
ส่วนประสมดา้นการตลาดของผลิตภณัฑบ์า้นถวายพบว่า ดา้นตวัผลิตภณัฑผ์ูซ้ื้อพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง ผลการศึกษาพฤตกรรมของผูซ้ื้อคน้ ส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ประเภทผา้ รองลงมือเป็น
สินคา้เกาะสลกัไมแ้ละหมวดเคร่ืองจกัสาน เป็นตน้ 
 บุญส่ง เรศสันเทียะ (2553) การศึกษาเร่ือง ปลาตะเพียนใบลาน: กรณีศึกษา ศิลปะและภูมิ
ปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยากบัความอยู่รอดในระบบการตลาดแบบเสรี ผล
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การศึกษาพบวา่ 1) ปลาตะเพียนใบลาน มีท่ีมาจากแนวคิดและความเช่ือของคนในสมยัโบราณว่าคน
ในภาคใตใ้ชใ้บตน้จากหรือใบมะพร้าวสดมาสานเป็นรูปปลาผกูไวท่ี้ปลายเสาหนา้บา้นของตน ทุก
คร้ังท่ีคนในครอบครัวออกไปหาปลาในทะเล เพื่อบอกกล่าวขอให้พระเจา้คุม้ครองให้ปลอดภยั
กลบัมาบา้น แนวความเช่ือในพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีเช่ือว่าการสานปลาท่ีเลียนแบบรูปร่างของปลา
ตะเพียนท่ีพบมากในลุ่มแม่นํ้าภาคกลางแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง นอกจากนั้น ยงั
มีแนวคิดและความเช่ืออีกว่าการสานปลาแลว้นาํมาแขวนไวเ้หนือเปลนอนของเด็กๆ จะทาํให้เด็ก
เล้ียงง่ายโตเร็วเหมือนปลาและการแขวนปลาสานยงัช่วยป้องกนัภูตผีไม่ให้มารบกวนเด็กๆ อีกดว้ย 
2) ชาวบา้นในชุมชนหวัแหลมท่ีส่วนใหญ่เป็นมุสลิมสืบทอดงานฝีมือการทาํปลาตะเพียนใบลานมา
จากรุ่นพ่อแม่มายาวนานมากกว่า 200 ปี มาแลว้ เม่ือก่อนทาํข้ึนเพื่อแขวนประดบับา้นเรือนให้
สวยงาม ต่อมามีผูนิ้ยมซ้ือปลาตะเพียนใบลานไปแขวนในบา้นมากข้ึนจึงมีผูท่ี้ทาํอาชีพสานปลา
ตะเพียนใบลานจาํหน่ายและมีการพฒันารูปแบบลวดลายสีสันใหส้วยงามข้ึนตามลาํดบั ในปัจจุบนั
คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทาํปลาตะเพียนใบลาน 3) แนวโน้มในอนาคตจากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปรากฏว่า มีแนวโนม้ว่าปัจจยัภายในทั้ง ผูผ้ลิต วตัถุดิบ 
รายได ้ แหล่งจาํหน่ายและราคาจาํหน่าย รวมถึงปัจจยัภายนอกทั้งผูบ้ริโภค สินคา้ทดแทน ค่านิยม
สมยัใหม่ นโยบายภาครัฐและความเช่ือเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลให้
หัตถกรรมการสานปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรี 
อยธุยาไม่สามารถดาํรงอยูไ่ดแ้ละอาจสูญหายไปจากสงัคมไทยไดใ้นท่ีสุด 
 ประภาพร ภูมิธรรมรัตน์ (2549) การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัดา้นราคาปัจจยัดา้น
การจดัจาํหน่ายปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีสินคา้จาํหน่าย
หลายประเภทหลายยี่ห้ออยู่ในระดบัมากท่ีสุดผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบั
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจยัส่วนบุคคลมีนยัทางสถิติ
ท่ีสาํคญั 

มยรีุ พิมพพ์าท (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง เศรษฐกิจชุมชนชาวนาแบบพึ่งตนเองโดยใชภู้มิ
ปัญญาชุมชนศึกษาเฉพาะกรณี อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีการ
บริหารจดัการแปลงนาอย่างสมบูรณ์แบบและสามารถลดการพึ่งพาปัจจยัจากภายนอกชุมชนลงได้
การปลูกขา้วดว้ยเทคโนโลยีชีวภาพสามารถลดการพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอกชุมชนและยงั
ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนและพบว่า ปัจจัยท่ีชาวนาอาํเภอดอนตูม จงัหวดั
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นครปฐมประสบความสําเร็จในการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้แก่ปัญหาการขาดภาวะสมดุลอัน
เน่ืองมาจากผลของการพฒันาแบบทนัสมยัและชาวนาตอ้งพึ่งพิงเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างเทคโนโลยี
มากเกินไป 

สมเดช บุญสาง (2546) การศึกษาเร่ือง เศรษฐกิจชุมชนกรณีศึกษาบา้นทุ่งนางโอก ตาํบลทุ่ง
นางโอก อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ระบบเศรษฐกิจในชุมชนบา้นทุ่งนางโอกมี
ความสัมพนัธ์กนัภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ
สงัคมและวิถีการดาํเนินชีวิตของคนในหมู่บา้นทุ่งนางโอกเป็นอยา่งมากโดยในชุมชนมีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองจกัสานอยู่เป็นจาํนวนมาก ทั้งผูท้รงภูมิความรู้ในเร่ืองจกัสานผูป้ระกอบอาชีพจกัสานผู ้
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์รายย่อยจากการศึกษาพบว่า นายอ่อน ทองปิว เป็นบุคคลแรกท่ีนาํหัตถกรรม
เคร่ืองจกัสานมาทาํเป็นอาชีพก่อนคนอ่ืนๆ ในหมู่บา้นเม่ือกิจการกา้วหนา้สามารถสร้างรายไดใ้ห้
เกิดข้ึนมากจึงมีคนอ่ืนทาํตามแบบอย่างจนเกิดกระบวนการเรียนการสอนการจกัสานในรูปแบบ
ต่างๆ เพิ่มมากข้ึนจึงมีการรวมกลุ่มกันข้ึนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาํนาจต่อรองในการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑส่์งผลให้ชุมชนบา้นทุ่งนางโอก ในปัจจุบนัมีสภาพเศรษฐกิจในชุมชนท่ีเขม้แขง็
ครอบครัวมีรายไดเ้พิ่มข้ึนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนมากเป็นชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีมัน่คง
แขง็แรงต่อไป 

เกียรติศกัด์ิ แกว้มหาชยั (2550) การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนาในเขตตาํบลเชียงหวาง อาํเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ชาวนาส่วนใหญ่
เลือกท่ีจะทาํอาชีพเสริมนอกฤดูทาํนา สาเหตุมาจากการมีภาระหน้ีสิน รายไดไ้ม่เพียงพอ ตอ้งการหา
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลและส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม สาํหรับแรงจูงใจท่ีส่งผลใหช้าวนาใน
เขตตาํบลเชียงหวางตดัสินใจเลือกทาํอาชีพเสริมมาจากปัจจยัดา้นครอบครัว ดา้นสังคม ความพึง
พอใจส่วนตวัและแรงจูงใจจากขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ 

อดุลย ์คามดิษฐ์ (2551) การศึกษาเร่ือง หัตถกรรมผา้ไหมมดัหม่ีบา้นเหล่าเหนือ อาํเภอ
ชนบท จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า พฒันาการของหตัถกรรมผา้ไหมมดัหม่ีบา้นเหล่าเหนือ 
มีพฒันาการดีข้ึนในทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล้ียงไหมวิธีการยอ้มผา้ไหมและมดัหม่ีมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตจนสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนคุณภาพได้
มาตรฐานมากข้ึน โดยท่ีใชเ้วลาเท่าเดิมเคร่ืองมือท่ีนาํมาใชไ้ดแ้ก่เคร่ืองกวกัเส้นไหมท่ีมีขนาดเคร่ือง
ใหญ่ข้ึนใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือนทาํใหป้ระหยดัแรงงานจากคน จากวิวฒันาการดงักล่าวทาํ
ให้การผลิตผา้ไหมมดัหม่ีของชาวบา้นเหล่าเหนือมีพฒันาการท่ีดีข้ึนและยงัคงอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของการทาํผา้ไหมเอาไวไ้ดอ้ยา่งกลมกลืนสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตของชุมชน 
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กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง “การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ามกลางการแข่งขนัในระบบตลาดเสรี: 
กรณีศึกษางานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี” เป็น
การศึกษาตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) โดยมีรายละเอียดวิธี
การศึกษาซ่ึงสามารถแยกนาํเสนอเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  
 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2 ขอบเขตในการศึกษา 
 3.3 วิธีการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 การเขียนรายงานและการนาํเสนอผลการศึกษา 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาแนวคิดการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ามกลางการแข่งขนัในระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีปรากฏในบทท่ี 2 โดยเนน้ศึกษาภูมิหลงั
ความเป็นมา องคป์ระกอบและการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในลกัษณะต่างๆ ท่ามกลางการ
แข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยพิจารณาจากการส่งเสริมการผลิตและการใชป้ระโยชน์
จากผา้ชนิดน้ี ซ่ึงเป็นกลไกกระตุน้ส่งเสริมการผลิตและการใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั และน่าจะมีผล
ต่อการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัให้ดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยผู ้
ศึกษามีฐานคติว่าการท่ีภูมิปัญญางานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัสามารถดาํรงอยูท่่ามกลางการแข่งขนั
ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดได้น่าจะมีความสําคญัต่อการก่อตวัและพฒันาองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการสร้างรายไดต้ลอดจนส่งเสริม
การทาํหนา้ท่ีของสมาชิกและสถาบนัชุมชน ในการเป็นกลไกสาํคญัในการอนุรักษง์านหัตถกรรม
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ทอผา้ใหส้ามมารถดาํรงอยูไ่ดท่้ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด อยา่งไรก็ตาม การ
ท่ีภูมิปัญญาน้ีจะดํารงอยู่ได้จะต้องมีการพฒันาการผลิต การปรับตัวด้านการผลิตและการใช้
ประโยชน์เพื่อให้มีการสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชน มีการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือในการ
พฒันากิจกรรม และมีการส่งเสริมจากภายนอกตามความจาํเป็น ซ่ึงองคป์ระกอบของการดาํรงอยู่
เหล่าน้ี มีความสําคญัต่อการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาน้ี และอาจจะส่งผลต่อแนวโน้มการพฒันาใน
อนาคตอีกดว้ย แนวโน้มในอนาคตของการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั 
(ภาพท่ี 3.1) 
 

 
 
 
 

ระบบเศรษฐกิจระบบเ 
iitiiitititiระร 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
 
 
 
 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระบบเศรษฐกจิ การดํารงอยู่ 

1. การรุกเขา้มาของ
ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาด 

1. การพฒันาการผลิต 
2. การปรับตวัดา้นการผลิต
 และการใชป้ระโยชน์ 
3. การรวมกลุ่มในชุมชน 
4. การส่งเสริมภายใน 
5. การส่งเสริมจากภายนอก 

1. ประวติัความเป็นมา 
2. วิธีการทอผา้กาบบวั 
3. วสัดุอุปกรณ์ 
4. การสืบทอด 
5. การใชป้ระโยชน์ 

แนวโนม้การพฒันาใน
อนาคต 

 

การสนบัสนุนจากภาครัฐ 



42 
 

3.2  การเลอืกพืน้ทีก่ารศึกษาและผู้ให้ข้อมูลการศึกษา 
 
  3.2.1 การเลอืกพืน้ทีก่ารศึกษา 
  ผูศึ้กษาได้เลือกพื้นท่ีสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) คือ เลือกชุมชนในบา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี 
เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีอยูใ่นระหว่างการเปล่ียนแปลง จากความเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีวิถีชีวิตดาํรงชีพ
แบบพ่ึงตนเองเป็นหลกัไปสู่การพึ่งตลาด อีกทั้งยงัมีกลุ่มสตรีทอผา้ท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองในการ
ส่งเสริมการผลิตผา้กาบบวั เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง และเป็นรายไดเ้สริมหลงัจากการทาํนา
แก่สมาชิกในชุมชน จึงเช่ือไดว้่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัน่าจะมีบทบาทท่ี
สาํคญัต่อสมาชิกชุมชน และการพฒันาเพื่อใหด้าํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  
 3.2.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะสมาชิกลุ่มสตรีทอผา้ในตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี  จงัหวดั
อุบลราชธานี จาํนวน 1 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ซ่ึงมีสมาชิกรวมทั้งส้ิน 150 คน การ
รวบรวมขอ้มูลจะรวบรวมจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) โดยทาํการเลือกผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจาํนวน 15 คน ซ่ึงประกอบดว้ย หวัหนา้กลุ่ม
สตรีทอผา้กาบบวั 1 คน สมาชิกในกลุ่มสตรีทอผา้กาบบวั 10 คน โดยคดัเลือกจากกลุ่มสมาชิกท่ีเขา้
กลุ่ม 3 ปีข้ึนไป ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นผูช้าํนาญในการทอผา้ นอกจากน้ียงัมีปราชญชุ์มชน 1 คน ผูน้าํ
ชุมชน 2 คน และนกัวิชาการท่ีทาํงานดา้นน้ี 1 คน และกรณีศึกษาครัวเรือนท่ีมีการทอผา้กาบบวั 
จาํนวน 10 ครัวเรือน ซ่ึงเนน้ความหลากหลายของจาํนวนสมาชิก และเวลาในการทอผา้ดว้ย 
  

3.3  วธีิการศึกษาและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินตามแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกชุมชนบา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี เป็น
พื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการศึกษาและเคร่ืองมือสาํหรับการศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี 
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3.3.1 วธีิการรวบรวมข้อมูล 
วิธีการรวบรวมขอ้มูลมีทั้งการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และการรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

ในส่วนของการรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ทาํการรวบรวมมาจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจาํนวนทั้งส้ิน และ
กรณีครัวเรือน โดยมีรายละเอียดของแต่ละวิธี ดงัน้ี 

3.3.1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ดาํเนินการโดยการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ซ่ึงประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มสตรีทอผา้ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้
ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ําชุมชน ( ท่ีมีความเช่ียวชาญในการทอผา้ 3 ปี ข้ึนไป) และนักวิชาการ 
นอกจากน้ียงัสัมภาษณ์ตวัแทนครัวเรือนท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษา โดยใชว้ิธีการพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการแบบเจาะลึกตามแนวคาํถามท่ีเตรียมไว ้เพื่อให้ไดข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งทาํ
การสงัเกตพฤติกรรม สีหนา้ และท่าทางในขณะท่ีทาํการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
  3.3.1.2 การสังเกต (Observation) ผูศึ้กษาไดท้าํการสังเกตโดยตรงในฐานะท่ีเป็น
ลูกหลานของสมาชิกชุมชนบา้นโนนงาม โดยใชเ้วลาขณะไปเยี่ยมบา้นเกิด ทาํการสังเกตลกัษณะ
ทัว่ไปของชุมชน ขั้นตอนวิธีการทอผา้ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวและในกลุ่มกิจกรรม
ของคนในชุมชน 

 
3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสามารถจดัแบ่งตามประเภทของขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.3.2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
ทุติยภูมิมาจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้จากตาํรา เอกสาร บทความ ผลงานวิจยัและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิ
ปัญญาการทอผา้ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิหลงัความเป็นมา และองค์ประกอบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หตัถกรรมทอผา้กาบบวั การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั เง่ือนไขของ
การดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั และแนวโน้มในอนาคตของการ
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั นอกจากเอกสารวิชาการดงักล่าวแลว้ยงัได้
ศึกษาขอ้มูลทางราชการ รวมถึงขอ้มูลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรือง อีกทั้งยงัไดศึ้กษาขอ้มูล
จากบนัทึกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2) ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เม่ือไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารแลว้ เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษาอย่างลึกซ้ึงยิ่งข้ึน อนัจะช่วยให้สามารถปฏิบติังานภาคสนามไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูศึ้กษาไดพ้ยายามหาความรู้เพิ่มเติมจากรายการโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออีเล็ค
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ทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
กาบบวัของกลุ่มสตรีทอผา้และความเขม้แขง็ของสมาชิกกลุ่ม 
  3.3.2.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือสาํหรับท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แนวคาํถามและแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
   1) แนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบ เพื่อ
เป็นเคร่ืองในการประกอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูล
สาํคญัแนวคาํถาม (In-Depth Interview Guidelines) ซ่ึงแนวทางคาํถามมีการกาํหนดคาํถาม
ปลายเปิดอย่างกวา้งๆตามประเด็นท่ีจะศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายไดต้อบคาํถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มอยา่งเตม็ท่ี อีกทั้งผูส้ัมภาษณ์สามารถเสริมคาํถามลงรายละเอียดระหว่างการ
สัมภาษณ์ โดยยึดวตัถุประสงค์ของการศึกษาหลักท่ีตั้ งไว  ้โดยแนวคาํถามครอบคลุมเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ให้ข้อมูลสําคัญประกอบด้วย  เพศ  อาย ุ
ประสบการณ์ และตาํแหน่งทางสงัคม  
  (2) ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ประกอบด้วยภูมิหลงัและ
ความเป็นมาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอกาบบวั ประกอบด้วยความสําคญัของผา้
กาบบวัในอดีตองคป์ระกอบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั เช่น ความเช่ือ 
ค่านิยมต่างๆ ประเพณี พิธีกรรม วสัดุท่ีใชข้ั้นตอนในการผลิต บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํ
ผลิตภณัฑท์อผา้กาบบวัไปใชป้ระโยชน์ 
  (3) คําถาม ท่ี เ ก่ี ยวกับการดํา รงอยู่ ของการทอผ้า ในปัจ จุบัน 
ประกอบดว้ยวตัถุดิบแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทอผา้ การใชผ้า้กาบบวัใน
ชุมชนของตน การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่รุ่นหลงั บทบาทของกลุ่มสตรีทอผา้ บุคลากรท่ีเป็น
แกนนาํในกิจกรรมของกลุ่ม และการไดรั้บทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก  
  (4) คาํถามท่ีเก่ียวกับแนวโน้มในอนาคตและการพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้ ประกอบดว้ยความนิยมผา้กาบบวัในชุมชนและนอกชุมชน การตลาด 
รายได ้ความสนใจงานหตัถกรรมทอผา้ของคนรุ่นหลงัภายในชุมชน และการสืบทอดความชาํนาญ
ทอผา้ดว้ยมือ 
   2) เคร่ืองมือสาํหรับบนัทึกขอ้มูล ผูศึ้กษาไดบ้นัทึกขอ้มูลภาคสนาม โดย
ใชส้มุดบนัทึก เคร่ืองบนัทึกเสียงและกลอ้งถ่ายรูป ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลและเพื่อ
ทบทวนความจาํเม่ือผูศึ้กษาตอ้งการใชข้อ้มูลเหล่านั้นใหส้ามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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3.4  การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล 
 
 การตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกต ทาํการตรวจสอบ
ขอ้มูลดว้ยวิธีการแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ี
รวบรวม โดยการเปรียบเทียบผลไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัหลายคนว่าเหมือน
หรือแตกต่างกนั รวมทั้งเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญักบัการสังเกตควบคู่กบัขอ้มูล
จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล ทั้งน้ีการตรวจสอบ
ขอ้มูลดาํเนินการไปพร้อมๆ การเกบ็ขอ้มูล โดยเป็นการตรวจสอบทนัทีหรือในเวลาท่ีไล่เล่ียกนั เพื่อ
จะไดท้ราบวา่ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเป็นความจริงหรือไม่ จนแน่ใจวา่ขอ้มูลนั้นเป็นความจริงมากท่ีสุด  
 นอกจากน้ี เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าถามผูรู้้
ในชุมชน แกนนาํกลุ่มสตรีทอผา้ ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํชุมชน และนกัวิชาการสอบอีกคร้ังหน่ึง เพื่อ
ตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีไดม้าตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่เพียงใด แลว้พยายามหาขอ้สรุปท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดระหว่างแหล่งขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี สําหรับแนวคาํถามท่ีใชส้ัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ผูศึ้กษาไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงค์
การศึกษาโดยทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของคาํถามท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์กับวตัถุประสงค์การศึกษา ด้วยวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูพ้ิจารณาเน้ือหาในประเด็นคาํถามของแบบ
สมัภาษณ์ จากนั้นจึงทาํการปรับปรุงแกไ้ข  
  

3.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูศึ้กษาใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการจดัหมวดหมู่ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการหาเหตุผลเชิงตรรกะ 
(Logical Reasoning) เพื่อเช่ือมโยงกบัแนวความคิดและการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสมาชิก
ของพ้ืนท่ีศึกษาเพื่อให้สามารถอธิบายถึงความสอดคล้องข้อมูลท่ีพบ  รวมทั้ งเ ช่ือมโยงหา
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Successive Approximation) ใหส้ามารถนาํไปสู่ความเขา้ใจต่อการดาํรง
อยู ่การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา โดยหาแบบแผนภายใตบ้ริบทของสังคมวฒันธรรมท่ี
ศึกษา และทาํความเขา้ใจกบัความหลากหลายขอ้มูลท่ีไดม้า ตลอดจนการแยกแยะเง่ือนไขและปัจจยั
เพื่ออธิบายสาเหตุท่ีเกิดข้ึน รวมถึงใหท้ราบถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ไดช้ดัเจน 
แล้วนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้บริบทเป็นฉากของปรากฏการณ์ องค์ประกอบ 
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เหตุการณ์ เง่ือนไขและแนวโน้มในอนาคตปัจจยัทั้งภายใน และภายนอกชุมชนท่ีเป็นตวัผกัดนัให้
เกิดปรากฎการณ์นั้นๆ และเปล่ียนขอ้มูลให้เป็นความคิดหรือแผนความสัมพนัธ์ โดยการเช่ือมโยง
ตีความ และสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลทั้งหมด 
 

3.6 การเขยีนรายงานและนําเสนอผลการศึกษา 
 

การนาํเสนอผลการศึกษา ผูศึ้กษาไดเ้ลือกวิธีการการเขียนเชิงพรรณนา (Description) ตาม
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของคนในชุมชน ดว้ยการนาํเสนออา้งอิงจาก
ปรากฏการณ์จริง เพื่อให้เห็นภาพภูมิหลงัและความเห็นมาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอ
ผา้กาบบวัท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลอดในปัจจุบนั และมีกลุ่มสตรีทอผา้เป็น
องคก์รในชุมชน ท่ีมีส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้ดาํรงอยู่ไดแ้ละ
กา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 

 



 
 

 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

   การศึกษาเร่ือง “การดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ามกลางการแข่งขนัในระบบ
ตลาดเสรี: กรณีศึกษางานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี” 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภูมิหลงัความเป็นมาและองค์ประกอบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หตัถกรรมทอผา้ 2) ศึกษาการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัท่ามกลาง
การแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบนั และ 3) ศึกษาแนวโน้มในอนาคตของการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว  ตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัด
อุบลราชธานี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งโครงสร้างการนาํเสนอผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 
 4.1 บริบทของพื้นท่ีศึกษา 

4.2 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
4.3 กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 
4.4 ภูมิหลงัความเป็นมาและองคป์ระกอบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้ 
4.5 การดาํรงอยู่และเง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้

กาบบวั ท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบนั 
4.6 แนวโนม้ในอนาคตของการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั 

  

4.1 บริบทของพืน้ทีศึ่กษา 
 
 บ้านโนนงามตั้ งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีระยะห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตามเสน้ทางถนนพหลโยธิน 675 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,125 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกบัหมู่บา้นใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ทิศ
เหนือติดต่อกบับา้นนาเรือง ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี ทิศใตติ้ดต่อกบับา้น
โนนทรัพยแ์ละบา้นหนองสาํราญ ตาํบลเมืองเดช อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ทิศตะวนัออก
ติดต่อกบับา้นหินลาด ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี และทิศตะวนัตกติดต่อกบั
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บา้นเสาเลา้ ตาํบลนาสว่าง ตาํบลเมืองเดช อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี (ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น
โนนงาม หมู่ท่ี 4, 2555) ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1  

 
ภาพที ่4.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและสถานท่ีสาํคญัของบา้นโนนงาม  
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
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4.1.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 บา้นโนนงามตั้งอยูใ่นพื้นท่ีราบลาดเอียงไปทางทิศเหนือ มีสภาพเน้ือดินเป็นดินทรายเก็บ

นํ้าไดไ้ม่ดี ไม่เหมาะแก่การเกษตรและเล้ียงสัตวเ์ท่าท่ีควร มีเพียงเฉพาะบริเวณท่ีมีแหล่งนํ้ าไหลผา่น 
ไดแ้ก่ บริเวณเลียบลาํนํ้าโดมใหญ่ ท่ีมีนํ้ าเพียงพอสาํหรับใชใ้นการเกษตรของชุมชนเฉพาะในฤดูฝน 
ส่วนในฤดูแลง้จะขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร  

 
4.1.2 ลกัษณะภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิอากาศในบริเวณบา้นโนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี 
อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมกัจะเกิดจากความกดอากาศสูงในมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก พดัเขา้สู่หย่อมกดอากาศตํ่าตอนกลางของทวีปเอเชีย จึงพดัพาเอา
ความชุ่มช้ืนมาให้ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแลว้ ยงัไดรั้บอิทธิพลจากพายดีุเปรสชัน่และพายใุตฝุ้่ น
อีกดว้ย ซ่ึงทาํให้เกิดความกดอากาศสูงจากประเทศจีนและธิเบตพดัเขา้สู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จึงทาํให้บา้นโนนงามมีอากาศเยน็ลงในช่วงฝนตก โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
ส่วนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตจ้าก
มหาสมุทรอินเดียจะพดัพาความช้ืนเขา้สู่แผน่ดิน ส่งผลให้เกิดฝนตกในบริเวณบา้นโนนงาม ตาํบล
นาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเดือนเดือนตุลาคมเป็นเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด ส่วน
ระยะเวลาท่ีเหลือเป็นช่วงของมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงลมหนาวจากประเทศจีนจะเคล่ือนตวั
ไปทางตะวนัตกเขา้สู่ประเทศเวียดนามผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเขา้สู่
จงัหวดัอุบลราชธานี นอกจากน้ี ยงัมีพายไุซโคลนจากทะเลจีนใต ้มกัจะทาํใหเ้กิดฝนตกหนกัในช่วง
เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี  

ลกัษณะดา้นประชากรในปี พ.ศ. 2555 บา้นโนนงามมีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 182 
ครัวเรือน ประกอบดว้ยประชากรรวม 443 คน เป็นชาย 165 คน และหญิง 278 คน ทั้งหมดนบัถือ
ศาสนาพทุธ (ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4, 2555)  

  
4.1.3 ประวตัิของบ้านโนนงาม ตําบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จังหวดัอุบลราชธานี 
พื้นท่ีบา้นโนนงามในปัจจุบนัเดิมมีช่ือว่าโนนป่ากา้ว การเกิดข้ึนของหมู่บา้นเร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 

2508 ซ่ึงในขณะนั้นยงัเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ โดยมีครอบครัวของนายผา โพธ์ิขาว ซ่ึงเป็นชาวบา้นถ่ิน
กาํเนิดอยู่บา้นนาเรือง (บา้นอีเกใ้นอดีต) ไดม้าจบัจองท่ีทาํกินท่ีบริเวณโนนป่ากา้วเป็นครอบครัว
แรก เพราะมองเห็นว่าโนนป่ากา้วเป็นพื้นท่ีสวยงาม อุดมสมบูรณ์ สามารถใชเ้ป็นแหล่งทาํมาหากิน
ไดดี้ ต่อมาจึงไดช้กัชวนเพื่อนบา้นอีกประมาณ 30 ครอบครัว มาบุกเบิกโนนป่ากา้ว โดยวางแผนผงั
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บา้นเป็นลอ็คๆ แบ่งใหเ้พื่อนบา้นท่ีเขา้มาอาศยัอยูโ่ดยไม่มีการซ้ือขาย จนกระทั้งปี พ.ศ. 2514 ไดมี้
สมาชิกเพิ่มเป็น 40 ครอบครัว จึงไดมี้การแยกออกมาตั้งหมู่บา้นอยา่งเป็นทางการจากหมู่บา้นเดิม 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2514 และใชช่ื้อบา้นโนนงามจนถึงปัจจุบนั 
  

4.1.4  สถานทีสํ่าคญัของบ้านโนนงาม  
สถานท่ีสาํคญับา้นโนนงามในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

  4.1.4.1 ศาลากลางหมู่บา้น 
   ตั้งอยูต่รงใจกลางของหมู่บา้นสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2512 โดยมีพ่อใหญ่พรหมมา คะมะ 
ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้นในสมยันั้นไดช้กัชวนชาวบา้นช่วยกนัก่อสร้างข้ึนบริเวณท่ีดินของตน ปัจจุบนั
เป็นสถานท่ีใชส้าํหรับประชุมชาวบา้น เป็นหน่วยเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และใชเ้ป็นท่ีประชุมกลุ่มสตรีทอ
ผา้ก่ีกระตุกและกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร นอกจากน้ี ยงัเป็นสถานท่ีตอ้นรับเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน
ขา้ราชการท่ีมาเยีย่มเยอืนหมู่บา้นอีกดว้ย 
  4.1.4.2 วดับา้นโนนงาม 
  ตั้งอยูท่างบริเวณทิศตะวนัออก เยื้องไปทางดา้นซา้ยมือ บริเวณทา้ยหมู่บา้นไปทาง
บา้นหินลาด ตาํบลนาเรือง ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2512 บนท่ีดินของยายมัน่ มีทองเหลา และนายนา 
พุทธาเกิด โดยมีหลวงตามัน่ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเจา้อาวาสรูปแรก ปัจจุบนัมีหลวงตาสมบูลย ์เป็นเจา้
อาวาส มีพระลูกวดัทั้งหมด 3 รูป วดัน้ีเป็นวดัท่ีสาํคญั เพราะเป็นสถานท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของ
ชาวบา้น และใชป้ระกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นประจาํ 
  4.1.4.3 โรงเรียนบา้นโนนงาม  
  ตั้ งอยู่บริเวณทิศตะวนัตก ใกล้ทางเขา้หมู่บ้าน เป็นสถานศึกษาระดับพื้นฐาน
สําหรับการเรียนรู้ของบุตรหลานของคนในชุมชน มีเน้ือท่ี 7 ไร่ 2 ตารางวาตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2514 บนพื้นท่ีดินท่ีว่างเปล่าซ่ึงไม่มีชาวบา้นมาจบัจอง ปัจจุบนัมีการเรียนการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปัจจุบนัมีอาคารเรียนรวมทั้งหมด 3 หลงั มีเด็กนกัเรียน 88 
คน ครูจาํนวน 5 คน และเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นลูกจา้งชัว่คราว 5 คน ปัจจุบนัมีนายอุดม หงส์อินทร์ ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการ 
  4.1.4.4 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ตั้งอยูบ่ริเวณทิศตะวนัออก เยื้องไปทางบา้นหินลาด ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2542 ใชส้าํหรับการอบรมเล้ียงดูให้การศึกษาแก่เด็กในระดบัชั้นปฐมวยั เป็นสถานท่ีรับเล้ียง
เด็กก่อนเกณฑก์ารเขา้ศึกษาในโรงเรียนสาํหรับชาวบา้นท่ีมีบุตรลูกหลาน อาย ุ4-5 ขวบ ปัจจุบนัมี
เดก็จาํนวน 30 คน มีผูดู้แลเดก็จาํนวน 2 คน  
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  4.1.4.5 กลุ่มสตรีทอผา้กาบบวับา้นโนนงาม 
กลุ่มสตรีทอผา้กาบบวัมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า กลุ่มสตรีทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกและ

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2540 เดิมทีมีสมาชิกวนัท่ีก่อตั้ง
กลุ่ม 19 หลงัคาเรือน มีก่ีกระตุก 10 หลงั ปัจจุบนัสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 72 หลงัคาเรือน มีก่ีกระตุก 
15 หลงั (สาํรวจเม่ือ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555)  

 

 4.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งหมด 15 คน ซ่ึงสามารถอธิบายภูมิหลงั
โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

รายท่ี 1 นายดาํ (นามสมมติ) อาย ุ63 ปี การศึกษาปริญญาโท อาชีพราชการ ภูมิลาํเนา อยู่
บา้นเลขท่ี 91/41 หมู่ท่ี 3 ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง
อาจารยส์อนมหาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

รายท่ี 2 นายเลิง (นามสมมุติ) อาย ุ60 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
อาชีพรองเกษตรกร ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 56 บา้นนาเรือง หมู่ท่ี 7 ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย 
จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรือง 

รายท่ี 3 นายชยั (นามสมมติ) อาย ุ59 ปี การศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 3 อาชีพผูน้าํปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อาชีพเสริมเกษตรกร ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 45 บา้นโนนงามหมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอ
นาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4  

รายท่ี 4 นางสา (นามสมมติ) อาย ุ76 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพเกษตรกร อาชีพ
เสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 35 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 141 บา้นโนนงามหมู่ท่ี 4 ตาํบลนา
เรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัมีตาํแหน่งปราชญชุ์มชน 

รายท่ี 5 นางใจ (นามสมมติ) อาย ุ52 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 3 อาชีพหลกัเกษตรกร 
อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 25 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 2 บา้นโนนงามหมู่ท่ี 4 ตาํบล
นาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี ตาํแหน่งประธานกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 6 นางนก (นามสมมติ) อาย ุ47 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเกษตรกร 
อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 15 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 6 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบล
นาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 
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รายท่ี 7 นางเขียว (นามสามมติ) อายุ 36 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกั
เกษตรกร อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 12 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 27 บา้นโนนงาม 
หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 8 นางใบ (นามสมมติ) อาย ุ47 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเกษตรกร 
อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 12 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 16 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 
ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 9 นางสร้อย (นามสมมติ) อาย ุ48 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพเกษตรกร 
ระยะเวลาในการทอผา้ 17 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 108 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอ
นาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 10 นางสวย (นามสมมติ) อายุ 46 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 3 อาชีพหลกั
เกษตรกร อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 10 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 45 บา้นโนนงาม 
หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 11 นางมี (นามสมมติ) อาย ุ48 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเกษตรกร 
ระยะเวลาในการทอผา้ 21 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 16 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาเรือง อาํเภอ
นาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 12 นางริน (นามสมมติ) อาย ุ54 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเกษตรกร 
อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 18 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 21 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 
ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4  

รายท่ี 13 นางพร (นามสมมติ) อาย ุ35 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเกษตรกร 
อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 12 ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 102 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบล
นาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 14 นางตาล (นามสมมติ) อาย ุ53 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเกษตรกร 
อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 15 ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 57 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 ตาํบล
นาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

รายท่ี 15 นางหนู (นามสมมติ)  อาย ุ48 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเกษตรกร 
อาชีพเสริมทอผา้ ระยะเวลาในการทอผา้ 11 ปี ภูมิลาํเนา อยูบ่า้นเลขท่ี 65 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 
ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ หมู่ท่ี 4 

ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และเพศ
ชาย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  
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 อาย ุผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยั ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีมีอายอุยูร่ะหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีอายรุะหว่าง 51-60 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีอายุ
นอ้ยกวา่ 40 ปีและ 61 ปี ข้ึนไป มีจาํนวน 2 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาํดบั 

การศึกษา ผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยั ส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมา มีระดบัการศึกษาเท่ากนั คือ มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ข้ึนไป จาํนวน 2 คน และระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  

อาชีพ ผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยั ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 
และขา้ราชการ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 
 ระยะเวลาในการทอผา้ ผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทอผา้ 11-20 ปี 
จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการทอผา้ 21 ปีข้ึนไป จาํนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.6 มีระยะเวลาในการทอผา้ 5-10 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และมี
ระยะเวลาในการทอผา้นอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 4.1 
  
ตารางที ่4.1 สรุปขอ้มูลสาํหรับพื้นฐานส่วนบุคคลผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 

พืน้ฐานส่วนบุคคลผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั จํานวน (n=15)   ร้อยละ 

เพศ           
 ชาย     3   20.0 
 หญิง 12 80.0  
อายุ  
 นอ้ยกวา่เท่ากบั 40 ปี   2   13.3 
 41-51 ปี     6   40.0 
 51-60 ปี     5   33.3 
 61 ปี ข้ึนไป     2   13.3 
การศึกษา 
 ตํ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6   11   73.3 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป   2   13.3 
 ระดบัปริญญาตรี    2   13.3 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

พืน้ฐานส่วนบุคคลผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั จํานวน (n= 15)   ร้อยละ 

 
อาชีพ 
 เกษตรกร     14   93.3 
 ขา้ราชการ    1   6.6 
ระยะเวลาในการทอผ้า 
 นอ้ยกวา่ 5 ปี     1   6.6 
 ระหวา่ง 5-10 ปี    2   13.3 
 ระหวา่ง 11-20 ปี    8   53.3 
 21 ปีข้ึนไป    4   26.6 
 
 

4.3 กรณศึีกษาสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า 
 
 นอกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแลว้ไดมี้การเลือกบุคคลเป็นกรณีศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีอีก 
จาํนวน 6 ราย ในท่ีน้ีจะขอกล่าวภูมิหลงัของกรณีศึกษาดงักล่าวน้ีซ่ึงประกอบดว้ยภูมิลาํเนา เพศ อาย ุ
ระยะเวลาในการทอผา้ เร่ืองราวเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัท่ามกลางการ
แข่งขนัในระบบตลาดเสรีในบา้นโนนงาม ตาํบลโนนงาม อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี และ
ประสบการณ์ท่ีแต่ละรายประสบดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายท่ี 1 นางเขียว 
 นางเขียว (นามสมมติ) อาย ุ52 ปี อาศยัอยูท่ี่บา้นโนนงาม มีประสบการณ์ในการทอผา้ 25 ปี 
ไดเ้ล่าจากประสบการณ์ในการทอผา้เป็นระยะเวลานานว่าในอดีตส่วนใหญ่เป็นการทอผา้แบบ
ช่วยเหลือกนั เป็นการรวมกลุ่มกนัทาํในครอบครัวและญาติพี่น้องในชุมชน สมยันั้นมกัจะทอผา้
ข้ึนมาเพื่อเป็นเคร่ืองนุ่งห่มใชป้กปิดร่างกาย  ใชส้วมใส่กนัเน่ืองในงานประเพณีสําคญัต่างๆ เช่น 
งานแต่งงาน,งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ และวนัสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา เช่น งานลอย
กระทง วนัเขา้พรรษา ออกพรรษา และวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ นอกจากน้ียงันิยม
นาํไปเป็นของกาํนลัแก่ญาติพี่นอ้งในหมู่บา้น และญาติต่างหมู่บา้นท่ีมาเยี่ยมท่ีบา้น แต่ปัจจุบนัตน
ยึดการทอผา้เป็นอาชีพเสริมรายไดใ้ห้กบัคนในครอบครัว ในช่วงท่ีตั้งกลุ่มสตรีทอผา้ข้ึนเม่ือวนัท่ี    
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1 มกราคม พ.ศ. 2540 ตนกไ็ดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาจนปัจจุบนัเป็นเวลา 17 ปี
แลว้ การทอผา้เม่ือก่อนชาวบ้านต้องปลูกต้นหม่อน ตน้ฝ้าย  และเล้ียงตัวไหมเอง แต่ปัจจุบัน
ขั้นตอนการทอผา้ทาํไดง่้ายกว่าสมยัก่อนมาก เพราะมีพ่อคา้คนกลางซ้ือฝ้ายจากนายทุนมาใหต้นฟรี 
ตนแค่ทาํหนา้ท่ีทอผา้แลว้จาํหน่ายให้พ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือเท่านั้น พอเหลือใชก้็นาํเงินท่ีไดเ้ก็บ
ออมไว ้โดยนาํเงินไปออมกบักลุ่มสตรีทอผา้ สาํหรับเป็นกองทุนใหลู้กไดเ้รียนสูงๆ โตข้ึนจะไดไ้ม่
ลาํบากเหมือนตน ปัจจุบนัเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการทอผา้ตนกบัครอบครัวช่วยกนัประดิษฐ์ข้ึนเพื่อ
ใชเ้อง เช่น ไนป่ันดา้ย จากเม่ือก่อนท่ีใชไ้มเ้ปล่ียนเป็นการใชล้อ้จกัรยานทดแทน และจากเม่ือก่อน
ตอ้งป่ันหลอดดว้ยมือเปล่ียนเป็นการใชม้อเตอร์ไฟฟ้าป่ันทดแทน เป็นตน้ ซ่ึงสมยัก่อนตนจะใชว้สัดุ
อุปกรณ์ท่ีมาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบนัมีการดดัแปลงเป็นช้ินส่วนท่ีทนัสมยัมากข้ึน 
เพื่อใหเ้คร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการทอผา้มีความแขง็แรงทนทานสามารถใชง้านไดน้านไม่พงัง่าย และ
มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน อนัช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทอผา้ในบางขั้นตอนอีกดว้ย ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้มีความสําคญักบัครัวเรือนขา้งตน้กลายเป็นวิถีชีวิตประจาํวนั
ประการหน่ึงตนยงัสวมใส่ผา้กาบบวัไปทาํบุญท่ีวดัอยู่ เพราะมีความภาคภูมิใจท่ีไดส้วมใส่งาน
หัตถกรรมทอผา้ท่ีตนทาํข้ึนกบัมือ ส่วนลูกไปทาํงานรับจา้งต่างถ่ิน ปัจจุบนัมีเพียงตนท่ียงัทอผา้อยู่
กบับา้น ส่วนสามีไปทาํงานรับจา้งทัว่ไปใกลห้มู่บา้น สําหรับแนวโน้มในอนาคตตนเห็นว่างาน
หตัถกรรมทอผา้ในชุมชนคงสูญหายไปจากชุมชนอยา่งแน่นอน เพราะในครอบครัวตนไม่มีใครทาํ
ช่วยคงเหลือ มีแต่สามีท่ีกลบัมาช่วยบา้งเป็นบางคร้ัง หลงัจากกลบัมาจากทาํงานรับจา้ง การไป
ทาํงานต่างถ่ินสําหรับลูกของตนได้รับจากการชักชวนจากเพื่อนๆ ในหมู่บา้นท่ีไปทาํงานแลว้
กลบัมาบอกเล่าใหก้บัลูกตนฟังวา่การทาํงานในโรงงานไดรั้บค่าจา้งแพงกวา่การทาํงานรับจา้งทัว่ไป
ท่ีบา้น ดงันั้นหลงัจากเรียนจบลูกๆจึงตดัสินใจไปทาํงานกนัท่ีอ่ืน ไม่ยดึการทอผา้อยูท่ี่บา้น เพราะใช้
เวลาในการนั่งทอนาน และไม่คุ ้มกับค่าแรงในแต่ละวนัท่ีเสียไป อนาคตถ้าไม่มีตนทอผา้ใน
ครอบครัวแลว้คงจะไม่มีลูกมาทาํต่อ เพราะมนัมีความละเอียดอ่อน และตอ้งใชเ้วลาทาํนาน สูท้าํงาน
รับจา้งในโรงงานไม่ได ้ 

รายท่ี 2 นางสา 
 นางสา (นามสมมติ) อาย ุ48 ปี อาศยัอยูท่ี่บา้นโนน มีประสบการณ์ในการทอผา้ 15 ปี ได้
เล่า ถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการทอผา้ว่า ในสมยัก่อนการทอผา้นั้นทาํข้ึนมาเพื่อใชก้นัเองใน
ชุมชน โดยใชเ้พื่อการตดัเยบ็เองเป็นเส้ือผา้สาํหรับสวมใส่ ใชเ้ก็บสาํหรับใหลู้กหลานท่ีออกบา้นไป
อยู่กบัสามีภรรยาต่างถ่ิน หรือเก็บไวใ้ห้ญาติท่ีมาเยี่ยมท่ีบา้น เป็นตน้ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอผา้ใน
สมยันั้นตอ้งจดัหามาเองดว้ยการปลูกตน้ฝ้าย ตน้หม่อน เล้ียงไหม เป็นตน้ ผา้ท่ีไดจ้ะไม่มีการขาย จะ
มีกแ็ต่แลกเปล่ียนระหวา่งสินคา้ดว้ยกนัภายในชุมชนเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัหลงัจากไดมี้การตดัถนน
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เขา้หมู่บา้น เม่ือปี พ.ศ. 2512 ทาํให้ชาวบา้นเดินทางสะดวกข้ึน โดยในระยะแรกชาวบา้นนิยม
เดินทางด้วยววัเทียมเกวียนและการเดินเทา้สําหรับติดต่อกับภายนอกหรือไปยงัจุดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการจะไป ต่อมาเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2520 เร่ิมมีพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองยนต์เขา้มาในหมู่บา้น 
หลงัจากนั้นทางการได้นําระบบไฟฟ้าและนํ้ าประปาเขา้มาในหมู่บา้น ชาวบา้นจึงมีการพฒันา
เจริญกา้วหนา้มาตามลาํดบั ทาํใหช้าวบา้นเร่ิมมีการติดต่อคา้ขายกบับุคคลภายนอกเพ่ิมมากข้ึน โดย
สินคา้ท่ีคนในชุมชนนาํไปจาํหน่ายจะเป็นขา้วนาปีท่ีเกบ็เก่ียวตามฤดูกาล ปอ มนัสาํปะรัง และสินคา้
อ่ืนๆ ท่ีผลิตข้ึนมาในชุมชน โดยเฉพาะงานหัตถกรรมทอผา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถเสริมรายได้
ให้กับคนในชุมชน ผลพวงจากความสะดวกต่อมาได้มีพ่อคา้คนกลางเขา้มาติดต่อคา้ขายรับซ้ือ
สินคา้งานหตัถกรรมทอผา้เพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกนัมีความคิดของชาวบา้นท่านหน่ึงช่ือนางแดง 
บุราไกร ได้มีความคิดตอ้งการหารายได้เสริมให้กับคนในชุมชนหลงัจากการทาํนา จึงชักชวน
ชาวบา้นให้รวมกนัก่อตั้งกลุ่ม โดยใชช่ื้อว่ากลุ่มสตรีทอผา้ก่ีกระตุกและกลุ่มแม่บา้นออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิต หมู่ท่ี 4 ข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา โดยมีผูน้าํชุมชนคอยให้การ
สนบัสนุน อีกทั้งยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงานราชการทั้งในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั
ใหไ้ดรู้้จกักนัในการเดินทางน้ีทาํใหง้านหตัถกรรมทอผา้กาบบวัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน อนัส่งผลให้
ชาวบา้นไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการจดัหาก่ีกระตุกจากทางราชการ และในการเดินทางไป
ศึกษาดูงานยงัท่ีอ่ืน เพื่อนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บกลบัมาถ่ายทอดให้คนในชุมชน  ปัจจุบนัลกัษณะ
ของงานหัตถกรรมทอผา้จึงแตกต่างไปจากการทอผา้สมยัก่อน เพราะมีพ่อคา้คนกลางนาํดา้ยมาให้
ชาวบา้นใชฟ้รี เพื่อทอขายให้กบัตน โดยจะคิดราคาช้ือผา้ทอเป็นเมตรละ 10 บาท ผา้ขนาด 100 
เมตร 1 มว้น จะไดรั้บเงิน 1,000 บาท ราคาน้ีสาํหรับคนทอแลว้คิดว่าคุม้ค่าเหน่ือย ซ่ึงเขาไดอ้ธิบาย
เพิ่มเติมว่า “เราเป็นเจา้นายตนเองเหน่ือยก็นัง่พกั พอหายเหน่ือยก็ทอผา้ต่อ ดีกว่าไปเป็นลูกจา้งเขา 
ไหนจะตอ้งคอยทาํตามคาํสั่งเจา้นาย พอเหน่ือยก็ไม่ไดพ้กั ถา้เจา้นายไม่สั่งให้พกั” ทั้งน้ีตนเช่ือว่า
การนัง่ทอผา้อยูท่ี่บา้นทาํใหไ้ม่ตอ้งออกไปทาํงานต่างถ่ิน ไดมี้เวลาอยูก่บัครอบครัว ดีกวา่การทาํงาน
ในโรงงานฯ หรือรับจา้งเขา ถึงแมว้่าลูกๆ จะไม่ชอบการทาํงานอยูก่บับา้นแต่นิยมไปทาํงานต่างถ่ิน
กต็าม เพราะทาํใหมี้วา่รายไดม้ากกวา่การนัง่ทอผา้อยูท่ี่บา้น นอกจากน้ีการทอผา้ตอ้งใชเ้วลา กว่าจะ
ได้ผา้แต่ละม้วนใช้เวลาหลายสัปดาห์ สู้การทาํงานในโรงงานไม่ได้ ซ่ึงนอกจากจะได้ค่าแรง
เงินเดือนเยอะกว่า มกัจะไดโ้อที และเบ้ียขยนัอีก รวมๆ แลว้เดือนหน่ึงมีรายไดห้ม่ืนกว่าบาทแลว้ 
ในขณะท่ีตนทอผา้เดือนหน่ึงยงัไม่ไดถึ้งเงินหม่ืนเลย  

สาํหรับงานหัตถกรรมทอผา้ในอนาคตตนคิดว่าคงจะสูญหายไปจากชุมชนอย่างแน่นอน 
อยา่งในครอบครัวของตนไม่มีคนจะสืบสานต่อ เพราะมีแต่ลูกชายทั้งหมด 4 คน และไปทาํงานต่าง
ถ่ินกนัหมด โดยลูกชายคนโต กบัลูกชายคนท่ีสองแต่งงานมีครอบครัวแลว้ไปอยูก่บัภรรยา ส่วนลูก
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ชายคนท่ีสามกับลูกชายคนท่ีส่ีย ังไม่แต่งงาน  แต่ทํางานในโรงงานท่ีกรุงเทพฯ  วิถีชีวิตจึง
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเป็นครอบครัวใหญ่มีปู่ ย่า ตายาย ลูก ป้า น้า อา อยู่ดว้ยกนักลายมาเป็น
ครอบครัวเด่ียวท่ีมีเพียง พ่อแม่ และลูก ครอบครัวมีขนาดเลก็ลงน้ี สมาชิกในครอบครัวมกัจะคิดหา
รายไดใ้หเ้พียงพอสาํหรับแต่ละคนต่างจากก่อน อีกทั้งความตอ้งการเพิ่มข้ึนต่างจากเม่ือก่อนท่ีมกัจะ
ช่วยกนัหารายไดเ้ป็นครอบครัวใหญ่ เนน้ให้พอมีพอกิน พอมีใช ้ พอไวเ้ก็บเป็นเงินทุนบา้ง ตนเช่ือ
ว่าจากผลจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทาํให้วยัรุ่น หนุ่ม สาว ท่ีแต่งงานแลว้ หรือยงัไม่แต่งงานแต่
ไดรั้บการศึกษาสูง มกัจะพยายามหางานทาํท่ีดี เจอสังคมแบบในเมืองท่ีตอ้งด้ินรนแข่งขนักนัรวย 
ลูกของตนหนัก็เช่นเดียวกนัท่ีหนัไปทาํงานต่างถ่ิน เพราะยงัคงเช่ือว่าการทาํงานในโรงงาน หรือรับ
ราชการดีกว่านั่งทอผา้อยู่ท่ีบา้น ท่ีใช้เวลานานกว่าจะไดผ้า้แต่ละมว้น ดงันั้น อนาคตภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้คงจะสูญหายไปจากชุมชนแน่นอนอยา่งเช่นในครอบครัวตนมีเพียงตน
คนเดียวท่ียงัยึดอาชีพทอผา้เพื่อเสริมรายไดอ้ยู่ท่ีบา้น ก็ทาํเท่าท่ีแรงตนทาํได ้ เหน่ือยก็พกัเอาแรง
ก่อน พอหายเหน่ือยกสู็ต่้อ เพราะไม่รู้จะไปทาํอาชีพอะไรเสริมหลงัจากการทาํนา  

รายท่ี 3 นางใบ 
นางใบ (นามสมมติ) อาย ุ54 ปี อาศยัอยูท่ี่บา้นโนนงาม มีประสบการณ์ในการทอผา้ 23 ปี 

กล่าวว่า การถ่ายทอดงานหัตถกรรมทอผา้ในสมยันั้นมกัจะเรียนกนัแบบตวัต่อตวั โดยจะทาํไป
พร้อมๆกันกับผู ้ท่ี ถ่ายทอดความรู้อย่างไม่รีบร้อน  เพราะงานหัตถกรรมทอผ้านั้ นเป็นงาน
ละเอียดอ่อน มีความประณีตสวยงาม จึงมีการมกัจะรวมกลุ่มกนัทาํ 5 คนข้ึนไป จึงจะสาํเร็จเป็นผนื
ผา้แต่ละมว้นได ้เสน่ห์และความสนุกของการทอผา้อยูท่ี่ผูท้อวา่มีความชาํนาญในการทอผา้มากนอ้ย
เพียงใด เม่ือทอไดผ้ืนแลว้ทออีกผืนในลายเดียวกนั  ความละเอียดของเน้ือผา้จะมีความแตกต่างกนั
เพราะมีความชาํนาญมากข้ึน ปัจจุบนัถึงแมจ้ะมีพ่อคา้คนกลางนาํดา้ยมาใหก้บัตนฟรีท่ีหมู่บา้น โดย
ไม่ตอ้งยุ่งยากท่ีจะตอ้งปลูกหม่อน เล้ียงไหม เหมือนสมยัก่อนก็ตาม แต่ก็ยงัตอ้งการให้หน่วยงาน
ภาครัฐเขา้มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของหน่วยงานภายนอกมากข้ึน และช่วย
ให้นายทุนรับซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงกว่า เมตรละ 10 บาท เพราะราคาน้ีคือว่าไม่คุม้ค่าแรง และค่า
เสียเวลาในแต่ละวนั และทาํใหมี้รายไดเ้พียง 4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง ในขณะท่ีหลายๆ อยา่ง
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัค่าแรงในโรงงานแลว้ ถือว่ายงัคงมีรายไดน้อ้ยกว่า ดว้ยเหตุ
น้ีจึงทาํให้ลูกสาวคนเลก็ท่ีพึ่งเรียนจบมธัยมปลายและไม่ไดเ้รียนต่อในระดบัมหาลยั ตดัสินออกไป
ทาํงานรับจา้งต่างถ่ินแทนการช่วยครอบครัวทอผา้อยูท่ี่บา้น คงมีก็แต่ลูกสาวคนโตท่ีพึ่งจะคลอดลูก  
ไม่ไดไ้ปทาํงานรับจา้งท่ีไหนเพราะตวัเล้ียงลูก จึงไดช่้วยแม่ทอผา้อยู่ท่ีบา้น ส่วนสามีของตนไป
ทาํงานรับจา้งขบัรถบรรทุกต่างถ่ิน ไม่ค่อยได้กลบัมาบา้นบ่าย จึงกล่าวไดว้่าหากไม่มีตนทาํใน
ครอบครัว ลูกคงไม่ยดึงานหตัถกรรมทอผา้เป็นอาชีพเสริมรายไดอ้ยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่
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หนัมาทาํการทอผา้เพื่อขาย ทาํใหค้วามเป็นอยูดี่ข้ึนจากเดิม พอมีพอใช ้มีความสุขดี มีเงินเหลือเก็บ
ไวใ้ชใ้นยามเจบ็ไขไ้ปหาหมอท่ีโรงพยาบาลบา้ง 

รายท่ี 4 นางสร้อย 
นางสร้อย (นามสมมติ) อายุ 47 ปี อาศยัอยูท่ี่บา้นโนนงาม มีประสบการณ์ในการทอผา้ 17 

ปี กล่าววา่ ในการทอผา้กาบบวัในชุมชนน้ีตอ้งใชแ้รงงานคนเยอะตอ้งช่วยกนัทาํ จึงจะเสร็จเป็นพื้น
ผา้ได ้ สมยัก่อนการทอผา้กาบบวัมีขั้นตอนค่อนขา้งยุง่ยากกว่าปัจจุบนั เพราะส่วนใหญ่วตัถุดิบท่ีใช้
ตอ้งหามาจากธรรมชาติ เช่น สียอ้มจากเปลือกไมแ้ละเปลือกตน้ไมแ้ละผล เป็นตน้ โดยตนสืบทอด
การทอผา้มาจากยาย และแม่ดว้ยการสงัเกต และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง มีการประดิษฐก่ี์พื้นเมืองมา
ใชเ้อง ปัจจุบนัตนไดเ้ปล่ียนเป็นก่ีกระตุก เพราะมีความเร็วกวา่ก่ีพื้นเมือง ทาํใหง่้ายสาํหรับการทอผา้
ยิ่งกว่าก่ีพื้นเมือง สาํหรับอุปกรณ์ในการทอผา้ของตนมี ก่ี กระสวย ไนป่ันดา้ย กงกวา้ง หลอดดา้ย
พุง่ หลอดใหญ่ หลา หลกัคน้ หลกัยอ้มสี เป็นตน้ ปัจจุบนัอุปกรณ์ในการทอผา้ไดมี้การเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม มีการนาํเอาท่อพีวีซี เหลก็ ตะปู มอเตอร์ไฟฟ้า กรงลอ้รถจกัรยาน เป็นตน้ มาประดิษฐใ์ช้
เป็นอุปกรณ์ใหม่บางส่วนทดแทนอุปกรณ์แบบเดิม เพราะวสัดุเหล่าน้ีมีความทนทานและแขง็แรง
กวา่ไมต้ามธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมีการใชสี้ยอ้มผา้แบบสีสังเคราะห์แทนสีธรรมชาติ ปัจจุบนัการ
ทอผา้ของครอบครัวตนจึงเป็นการทอเพื่อจาํหน่ายให้พ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือท่ีหมู่บา้น รายได้
เดือนละประมาณ 4,000 บาท เพราะหลงัจากทางราชการไดส้ร้างถนนเขา้หมู่บา้นการคมนาคมของ
ชาวบา้นไปมาสะดวก จึงมีการติดต่อคา้ขายกับบุคคลภายนอกเพ่ิมมากข้ึน การทอผา้ในชุมชน
เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัของหน่วยงานภายนอก มีผูน้าํชุมชนช่วยประชาสัมพนัธ์และไดรั้บการสนบัสนุน
เงินงบประมาณในการจัดหาก่ีกระตุกมาให้กับชาวบ้านได้ทอผ้าเพื่อจําหน่อย  รวมทั้ งหา
บุคคลภายนอกมารับซ้ือสินค้าท่ีผลิตข้ึนในชุมชน จนทาํให้ผา้ทอมือท่ีชาวบ้านผลิตข้ึนมาไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด เพราะเม่ือพ่อคา้คนกลางมารับซ้ือจากชาวบา้นแลว้จะนาํไปขาย
ต่อใหก้บันายทุนอีกทอดหน่ึงซ่ึงอยูใ่นตวัเมืองอุบลฯ จากนั้นนายทุนจะนาํไปตดัเป็นชุดเส้ือผา้และ
ผลิตภณัฑ ์กางเกงต่างๆ เพื่อจาํหน่ายซ่ึงเม่ือผลิตออกมาแลว้จะมีราคาสูง จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีนโยบาย
ของภาครัฐตอ้งเขา้มาสนับสนุนเพื่อธุระให้กิจชุมชนน้ี จะได้อยู่ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ไม่สูญ
หายไป แต่คนในชุมเองตอ้งพยายามอนุรักษว์ฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ีเอาไวด้ว้ย โดยเฉพาะ
การส่งเสริมเด็กเยาวชนในชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วม จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์
มากมายท่ีจะไดรั้บจากการทอผา้ นอกจากการจาํหน่ายผา้ท่ีทอข้ึน เพื่อนาํเงินมาเล้ียงครอบครัวแลว้ 
ต่อคาํถามถึงอนาคตของการทอผา้กาบบวั นางสร้อยตอบว่าสําหรับตนนั้นยงัไม่เลิกทอผา้อย่าง
แน่นอน เพราะอายกุ็แก่ตวัแลว้ไม่รู้จะไปทาํงานอะไร ไปสมคัรงานในโรงงานเขาก็คงไม่รับ อีกทั้ง
สภาพยงัไม่ค่อยแข็งแรง ดว้ยแพอ้ากาศในเมือง จึงคิดว่าสู้นั่งทาํงานทอผา้อยู่ท่ีบา้นดีกว่า จะไดมี้
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เวลาอยูก่บัครอบครัว ตนวา่ดีกวา่อยูเ่ฉยๆ ไม่ทาํอะไร ไม่มีรายได ้จะคอยแต่ใหลู้กส่งมากห็วงัไดย้าก
เพราะสาํหรับตวัเขาเองกย็งัเอาตวัไม่รอดเลย ไหนจะค่าเรียนลูกๆ ค่าโนน้ค่าน้ี จิปาฐะ ตนไม่กลา้ไป
รบกวนลูกๆ จึงเห็นว่าทาํงานทอผา้เป็นอาชีพเสริมรายไดอ้ยู่ท่ีบา้นดีกว่า เพราะบางเดือนพอมีเงิน
เหลือใชย้งัสามารถเอาไปเป็นเงินออมกบักลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชน  

รายท่ี 5 นางสวย 
นางสวย (นามสมมติ) อาย ุ46 ปี อาศยัอยูท่ี่บา้นโนนงาม มีประสบการณ์ในการทอผา้ 15 ปี 

ไดเ้ล่าให้ฟังว่า ตนไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้มาจากแม่ท่ีจงัหวดั
ขอนแก่นซ่ึงเป็นบา้นเกิด ต่อมาพอแต่งงานจึงไดย้า้ยมาประกอบอาชีพโดยอาศยัอยู่กบัพ่อท่ีบา้น
โนนงาม ในสมยัคนในชุมชนก่อนจะทอผา้เพื่อเป็นใชก้นัเองในชุมชน เช่น การตดัเป็นเส้ือผา้ ผา้
ขาวมา สะโสร่ง เป็นตน้ มีการนาํไปใชเ้ป็นของขวญัแก่ญาติพี่นอ้งต่างถ่ินท่ีมาเยี่ยมคนในหมู่บา้น
บา้งโดยมอบใหเ้ป็นของฝากติดมือกลบัไป ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2540 จึงมีการก่อตั้งกลุ่มข้ึน ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าพอดี แต่ตนไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเม่ือปี พ.ศ. 2542 จนถึง
ปัจจุบนั สาํหรับเหตุผลท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นเพราะตนตอ้งการหารายไดใ้ห้กบัครอบครัว
ครัวและส่งลูกสาวทั้งสองคนให้ไดเ้รียนสูงๆ ปัจจุบนัลูกสาวคนโตกาํลงัจะจบในระดบัปริญญาตรี 
ส่วนลูกสาวคนเล็กกาํลงัเรียนอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีโรงเรียนในตวัอาํเภอนาเยีย สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีช่วยเหลืองานทอผา้ก็มีแต่ลูกสาวคนเลก็ท่ีคอยช่วยแม่บา้งหลงัเลิกเรียนและในวนัหยดุ
เรียน ครอบครัวตนมีรายไดใ้นการทอผา้เพียงเดือนละ 3,000 บาท เท่านั้น ลกัษณะของการทอผา้ใน
ปัจจุบนัชาวบา้นทอผา้ไม่ไดป้ลูกหม่อน และเล้ียงไหมเหมือนเม่ือก่อน แลว้ แต่มีพ่อคา้คนกลางนาํ
ดา้ยจากโรงงานมาให้ฟรี พอหลงัจากทอผา้เสร็จก็ขายใหเ้ขาในราคา คิดเป็น เมตรละ 10 บาท ผา้ 1 
มว้น ซ่ึงมีความยาว 100 เมตร จะไดเ้งิน 1,000 บาท ซ่ึงรายไดร้ะดบัน้ีถือว่ายงัไม่คุม้ค่าแรง และค่า
เสียเวลา จึงอยากใหห้น่วยงานภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนในการหาพ่อคา้คนกลางหรือนายทุนรับซ้ือผา้
โดยใหร้าคาท่ีสูงกวา่น้ี  

สาํหรับความเห็นท่ีมีต่อผูท่ี้จะสืบทอดการทอผา้บางรายให้ความเห็นว่า ในอนาคตเม่ือลูก
สาวทั้งสองคนหลงัจากเรียนจบแลว้ คงตอ้งไปทาํงานต่างถ่ินอยา่งแน่นอน เพราะไดเ้งินเดือนเยอะ
กว่าการทอผา้อยูก่บับา้น อยา่งไรก็ตามแมว้่าลูกสาวจะไม่ทาํงานทอผา้เหมือนตนก็ตาม แต่สาํหรับ
ตนแลว้คิดวา่ยงัจะไม่เลิกทอผา้ เพราะทาํมาจนอายเุท่าน้ีแลว้ก็คงตอ้งทาํต่อไปจนกว่าจะนัง่ทอผา้ไม่
ไหว และถา้ยงัจะหวงัใหลู้กมาสานต่อคงตอ้งรอใหเ้ขาอายเุท่าตน หลงัจากไปทาํงานต่างถ่ิน เพื่อหา
ประสบการณ์ชีวิตแบบใหม่ ตั้งตวัเอง และครอบครัวไดแ้ลว้อาจจะกลบัมาอยู่บา้นยึดอาชีพทอผา้
เป็นอาชีพเสริมรายไดเ้หมือนตนตอนท่ียงัเป็นสาว แต่ตนเองก็คงไม่รู้นะแลว้แต่อนาคตลูกๆ เพราะ
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เม่ือเขาโตแลว้จะไปบงัคบัเขาเหมือนเด็กคงเป็นไปไม่ได ้หรือบางทีเขาคงตอ้งออกเรือนไปอยู่กบั
สามีต่างถ่ินกบัเหมือนตนกไ็ด ้ 

รายท่ี 6 นางมี 
นางมี (นามสมมติ) อาย ุ76 ปี อาศยัอยูท่ี่บา้นโนนงาม มีประสบการณ์ในการทอผา้ 35 ปี 

ปัจจุบนัเป็นปราชญช์าวบา้นท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการทอผา้ไดอ้ธิบายวา่ การทอผา้ในอดีตคนในชุมชน
น้ีทอผา้ข้ึนเพื่อไวใ้ชป้ระโยชน์ในครอบครัว  ต่อมาหลงัจากทางราชการไดต้ดัถนนเขา้มาในหมู่บา้น 
ทาํให้มีพ่อคา้คนกลางเขา้มาซ้ือผา้เพิ่มมากข้ึน จึงปรับวตัถุประสงค์การทอผา้เพ่ือจาํหน่ายผา้ให้
พ่อคา้คนกลาง ให้ไดเ้งินไปใชจ่้ายในครอบครัวและซ้ือสินคา้จาํเป็นอย่างอ่ืน ปัจจุบนัลูกหลานท่ี
บา้นไม่มีใครทอผา้แลว้ เพราะไปทาํงานรับจา้งต่างถ่ินท่ีมีค่าแรงเป็นเงินเดือน ซ่ึงสูงกว่ารายไดจ้าก
การทอผา้ สาํหรับตนเองทาํการทอผา้มาตลอดเม่ือเดือนท่ีแลว้ยงัทอผา้กบับา้นอยู ่แต่ปัจจุบนัร่างกาย
ไม่ไหว นัง่ทอผา้นานๆ ไม่ค่อยไดแ้ละไม่มีลูกหลานมาช่วยทาํจึงเลิกทอ สาํหรับรายไดจ้ากการทอ
ผา้จะไดเ้งินในการจาํหน่ายผา้ประมาณ เดือนละ 3,000 บาท โดยจะมีพ่อคา้คนกลางนาํดา้ยมาใหฟ้รี
แลว้กท็อขายใหก้บัเขาอีกที  

ก่ีกระตุกท่ีใชใ้นการทอผา้ในปัจจุบนัทางราชการก็จดัหาสรรหามาให ้ตนแทบไม่ไดล้งทุน
อะไรเลย ลงแต่แรงในการทอผา้ กระนั้นก็ตามลูกหลานก็ไม่อยากจะทาํ เพราะยงัคงเช่ือว่าการ
ทาํงาน จะไดรั้บเงินค่าจา้งเยอะกว่าการนัง่ทอผา้อยูก่บับา้น ซ่ึงใชเ้วลานานกว่าจะไดผ้า้ในแต่ละผืน 
ถึงแมจ้ะมีรัฐเขา้มาช่วยในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการทอผา้มาให ้จดัหาพ่อคา้คนกลางมารับ
ซ้ือสินคา้ก็ตาม แต่ก็ยงัมีค่าแรงค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัการทาํงานในโรงงาน ตนนัง่ทอผา้
ในแต่ละวนั กว่าจะได ้1 มว้น (100 เมตร) ก็ตอ้งใชเ้วลาถึงสัปดาห์หรือนานกว่า  ผลจากการยึด
อาชีพทอผา้เป็นอาชีพเสริมทาํให้ทุกวนัน้ีมีความเป็นอยู่ดีข้ึนจากเดิม พออยู่พอกิน โดยไดรั้บเงิน
ดูแลจากลูกหลานท่ีไปทาํงานรับจา้งต่างถ่ินคอยส่งใหใ้ชบ้า้งในแต่ละเดือนประมาณ 2,000 บาท แต่
บางเดือนก็ไม่ไดส่้ง เพราะเขาตอ้งหาเล้ียงครอบครัวแต่นางมีก็ไดก้ล่าวปิดทา้ยว่า  แต่บางทีก็ได้
กล่าวปิดท้ายว่า “แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตนคงไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมาก  แค่ใช้เงินไปหาหมอท่ี
โรงพยาบาลในยามไม่สบายเท่านั้น ก็เงินลูกหลานท่ีใหน้ัน่เหละ เพราะแก่แลว้ไม่รู้จะใชอ้ะไร คอย
เล้ียงหลานใหลู้กๆอยูก่บับา้นแค่น้ีก็พอแลว้ ให้ลูกหลานท่ีเขาท่ียงัมีคงแขง็แรงเขาหาเถอะ ... ตนแก่
แล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนตอนสาวๆ แต่ก็พอเดินไปไหนมาไหนได้นะ ได้ทาํงาน
เลก็ๆนอ้ยๆช่วยลูกหลานท่ีบา้นกพ็อแลว้”  
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4.4 ภูมิหลงัความเป็นมาและองค์ประกอบภูมิปัญญาท้องถิน่งานหัตถกรรมทอผ้า 
 
 4.4.1 ภูมิหลงัความเป็นมา 
 มีเร่ืองราวเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั ในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีมี
การบนัทึกไวว้่า ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศจ์กัรี 
เม่ือพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์ขา้หลวงต่างพระองค ์สาํเร็จราชการมณฑล
ลาวกาว (ในปัจจุบันคือภาคอีสาน) ได้นําผา้ทอเมืองอุบลฯ ทูลเกล้าถวาย ซ่ึงปรากฏในพระ
ราชหตัถเลขาตอบเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ ร.ศ. 114 ท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ดงัภาพท่ี 4.2) ความ
วา่ 

“ถึงสรรพสิทธิ ดว้ยไดรั้บหนงัสือลงวนัท่ี 13 มกราคม ส่งผา้เยียรบบัลาวมาให้นั้นไดรั้บ
แลว้ ผา้น้ีทอดีมาก เชียงใหม่สูไ้ม่ไดเ้ลย ถา้จะยใุหท้าํมาขายคงจะมีผูซ้ื้อ ฉนัจะรับเป็นนายหนา้ ส่วน
ท่ีส่งมาจะใหต้ดัเส้ือ ถา้มีเวลาจะถ่ายรูปใหดู้ แต่อยา่ตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเม่ือใดบอกไม่ได”้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 พระราชดาํรัสพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๕ 
แหล่งทีม่า: มนตรี โครตคนัทา, 2557 
 

ในเวลาต่อมา หลงัจากนั้นอีกนานพอสมควรเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2493 ชาว
อุบลราชธานีไดร่้วมใจกนัทอผา้ซ่ินไหมเงินยกดอกลายพิกุลทูลเกลา้ฯ ถวาย เน่ืองในพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกบัหม่อมราชวงศสิ์ริกิติ กิติยากร 
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และถดัจากนั้นอีก  5 ปี ในวโรกาสท่ีพระองคเ์สด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานี เม่ือวนัท่ี 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดท้รงฉลองพระองคด์ว้ย
ผา้ซ่ินไหมเงินท่ีชาวอุบลราชธานีทูลเกลา้ฯ ถวาย และไดมี้พระกระแสรับสั่งกบัเหล่าผูเ้ฝ้ารับเสด็จฯ 
ท่ีบริเวณหนา้ศาลากลาง จงัหวดัอุบลราชธานี ว่า “ชาวอุบลฯ เขาใหผ้า้ซ่ินน้ีเป็นของขวญัวนัอภิเษก
สมรส เม่ือมาเยีย่มอุบลฯ จึงนาํมานุ่งใหค้นอุบลฯ เขาดู” พระราชดาํรัสขา้งตน้ทาํให้ประชาชนชาว
อุบลฯ มีความปลาบปล้ืมปีติเป็นลน้พน้ และส่งผลให้ “โครงการสืบสานผา้ไทยสายใยเมือง
อุบลราชธานี” ไดเ้กิดข้ึนในเวลาต่อมา เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมอนัลํ้าค่า
ของเมืองอุบลราชธานี โดยนายศิวะ แสงมณี ผูว้่าราชการจังหวดัอุบลราชธานีในสมยันั้ น ได้
มอบหมายให้คณะทาํงานพิจารณาฟ้ืนฟูลายผา้พื้นเมืองในอดีตท่ีสวยงาม จนไดล้ายผา้ท่ีมีลกัษณะ
เป็นเอกลกัษณ์ช่ือว่า “ผา้กาบบวั” พร้อมไดมี้ประกาศจงัหวดัอุบลราชธานีให้ผา้กาบบวัเป็นลายผา้
เอกลกัษณ์ประจาํจงัหวดั คน้วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2554 (มนตรี โครตคนัทา, 2557) 

นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2538 รัฐไดมี้นโยบายขยายเส้นทางคมนาคมไปยงัชนบท ใหส้ามารถ
ติดต่อกนัไดส้ะดวกมากข้ึนกบัสังคมในเมือง และกบัส่วนราชการ จึงเป็นโอกาสดีท่ีชาวบา้นไดน้าํ
สินคา้ในชุมชนของตนมาคา้ขายดว้ย เช่น ตะกร้า สุ่มไก่ ผา้ไหม ฯลฯ โดยเฉพาะผา้ไหมทอมือท่ีทาํ
มาจากใยไหมท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ี ทาํใหผ้า้ไหม เป็นท่ีรู้จกัของคนภายนอกอยา่ง
กวา้งขวาง และเป็นช่องทางหน่ึงท่ีทาํใหช้าวบา้นไดมี้โอกาสในผลิตสินคา้ เพื่อจาํหน่ายสู่ตลาดมาก
ข้ึนส่งผลดีต่อคนในชุมชนยิง่ข้ึน 

หลงัจากนั้นอีกหน่ึงปีคือในปี พ.ศ. 2539 ทางนายอาํเภอนาเยยีมอบหมายให้ อบต.นาเรือง 
และผูน้าํชุมชน หาทางสนบัสนุนงบประมาณมาสนบัสนุนกิจกรรมทอผา้ จดัหานายทุนเขา้มารับซ้ือ
สินคา้ของชุมชน และยงัช่วยประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงานของจงัหวดัให้สนับสนุนส่งเสริมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้ข้ึนในชุมชน ชาวบา้นจึงไม่ตอ้งไปขายสินคา้ในเมือง เพราะมี
นายทุนมารับซ้ือสินคา้ถึงท่ีบา้น ทาํให้ชาวบา้นหลายคนในชุมชนสนใจผลิตสินคา้น้ีเพื่อจาํหน่าย 
ดว้ยเหตุน้ี ชาวบา้นกลุ่มสตรีจึงรวมกนัตั้งกลุ่มข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ระยะเวลาต่อมา
เม่ือปี 2544 งานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัเป็นผลิตภณัฑ ์1 ตาํบล 1 ผลิตภณัฑ ์ไดรั้บเพื่อตอ้งการยึด
งานหัตถกรรมทอผา้เป็นอาชีพเสริมรายได ้และตอ้งการใหสิ้นคา้น้ีไดด้าํรงอยู ่มีการสืบทอดต่อคน
รุ่นหลงัในชุมชนต่อไป จึงทาํใหส้มาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ยงัคงดาํเนินกิจกรรมกลุ่มมาจนถึงปัจจุบนั 
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4.4.2 การเปลี่ยนแปลงของงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัวและเหตุการณ์ของการพัฒนาใน
ชุมชน 

การพฒันาของหน่วยงานราชการในการสร้างถนนเขา้หมู่บา้น ทาํให้วิถีชีวิตของชาวบา้น
เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต โดยมีความสะดวกสบายมากในการเดินทางสําหรับการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก ทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาเดินทางไม่นาน หลงัจากถนนดีข้ึนในเวลาต่อมาไม่นาน ชาวบา้น
จึงนิยมซ้ือยานพาหนะมาใชใ้นการเดินทาง และเร่ิมมีการติดต่อคา้ขายสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาใชชุ้มชน
นาํออกขายมากข้ึน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัครัวเรือน จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้ชาวบา้นรวมกลุ่ม
เกิดข้ึนภายในชุมชน เพื่อตอ้งการพฒันางานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัให้คงอยูใ่นชุมชนน้ี โดยมีการ
ผา่นช่วงเวลา เร่ืองราว และเหตุการณ์ต่างๆสาํคญัๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.3 การเปลี่ยนแปลงของงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั  
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 

ปี พ.ศ. 2508 2512 2520 2539 2540 2544 

การเปลีย่นแปลง
ของงาน

หัตถกรรมทอผ้า

เหตุการณ์ของการ
พฒันาในชุมชน ก่อตั้งบา้น

โนนงาม 
ทางราชการได้
สร้างถนนเขา้ใน
หมู่บา้นโนนงาม 

ทางราชการไดต้่อ
ไฟฟ้าและประปา
เขา้ในหมู่บา้นโนน
งาม 

ชาวบา้นไดเ้ริ่มนาํ
ยานพาหนะเขา้มา
ใชใ้นหมู่บา้น 

เริ่มก่อตั้งกลุ่มสตรีทอ
ผา้กี่กระตุก และแม่บา้น
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

พอ่คา้คนกลางนาํดา้ย
มาใหช้าวบา้นฟรี เพื่อ
ทอผา้ขายใหก้บัตน 

งานหตัถกรรมทอผา้
กาบบวั ไดร้ับเป็น
ผลิตภณัฑ ์1 ตาํบล 1 
ผลิตภณัฑ ์

มีการนาํงานหตัถกรรมทอผา้ มาใชใ้น
หมู่บา้น เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั และ
แลกเปลี่ยนกบัสินคา้อื่นๆ ภายในชุมชน คนในรุ่นใหม่ในหมู่บา้น

เริ่มใชเ้สื้อผา้จาก
ภายนอกตามสมยันิยม 

หน่วยงานราชการช่วยประชาสัมพนัธ์ 
งานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัวไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ 
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 4.4.3 พฒันาการของงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัวและการทอผ้า 
 ในชุมชนบา้นโนนงามมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัผา้กาบบวั โดยนางแดง บุราไกร ประธานกลุ่มสตรี
แม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก หมู่ท่ี 4 ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัคนหน่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้ล่าว่า  
พฒันาการของผา้กาบบวัสามารถแบ่งออกออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ผา้ท่ีทอดว้ยฝ้ายหรือไหม 
ประกอบดว้ยเส้นยืนยอ้มอยา่งนอ้ยสองสี เป็นร้ิวตามลกัษณะท่ีเรียกว่า “ซ่ินทิว” ซ่ึงมีความนิยม
แพร่หลายแถบจงัหวดัอุบลราชธานี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีทาํผา้ทอพุ่งดว้ย
ไหมสีมบัไม (ไหมป่ันเกลียวหางกระรอก) ส่วนระยะท่ี 3 เป็นระยะของการทอผา้มดัหม่ี และขิดผา้
กาบบวั (จก) คือ ผา้พื้นทิวหรือผา้กาบบวัเพิ่มลายเขา้ไปในเน้ือผา้จนกลายเป็นลวดลายกระจุกดาว 
(บางคร้ังเรียก เกาะลายดาว) อาจจะเป็นบางส่วน หรือกระจายทัว่ทั้งผืนผา้ เพื่อสืบทอด “ซ่ินหัวจก
ดาว” อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผา้ซ่ินเมืองอุบลฯ นอกจากน้ี ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงการใชง้าน
ผา้กาบบวัน้ีวา่ “เหมาะสาํหรับการใชใ้นงานพิธีหรือโอกาสสาํคญัต่างๆ เช่น งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ 
งานประเพณีทอ้งถ่ิน งานแต่งงาน งานบุญท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ฯลฯ” งานเหล่าน้ีถือว่า
เป็นงานท่ีสาํคญัสาํหรับการอนุรักษง์านหตัถกรรมทอผา้ข้ึนในชุมชนอีกดว้ย 

แมใ้นปัจจุบนัการทอผา้กาบบวัของชาวบา้นส่วนใหญ่มกัจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อจาํหน่ายก็
ตาม แต่ยงัคงมีบางครอบครัวท่ีทอข้ึนมาเพื่อใชเ้องโดยนาํไปให้ร้านในเมืองตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ไว้
สาํหรับสวมใส่ในงาน และงานประเพณีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาดงักล่าวขา้งตน้ โดย
นางแดงให้ความเห็นว่า การใช้ผา้ทอมือท่ีชาวบา้นทาํข้ึนเองนั้นยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวในการหาซ้ือเส้ือผา้มาสวมใส่ อีกทั้งยงัเป็นกิจการท่ีช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บัคนในครอบครัว 
และเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในสังคมปัจจุบนั และ
สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าในการให้สัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น คือ นางใจ (นามสมมติ) ซ่ึงเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัอีกท่านหน่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดก้ล่าววา่   

 
“ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัในชุมชนเรานั้นเกิดข้ึนสมยัใด  
ป้าเองก็ไม่ทราบ เพราะคนในชุมชนไม่มีการเก็บขอ้มูลหรือบนัทึกเอาไวเ้ป็น
หลกัฐาน … ตั้งแต่เด็กป้าก็เห็นยายกบัแม่ช่วยกนัทอผา้ข้ึนมาใชก้นัเองภายใน
ครอบครัว สมยันั้นเราอยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่ ช่วงอาย ุ10 ขวบ ป้าเองก็ยงั
เคยช่วยแม่กบัยายปลูกฝ้าย ตน้หม่อน เก็บใบหม่อนเพื่อนาํไปเล้ียงตวัไหม 
และป่ันดา้ย ... สมยัก่อนแทบไม่ไดท้อผา้ข้ึนมาเพื่อขายเลย จะมีก็แต่การเอาผา้
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ท่ีทอข้ึนเองไปแลกเปล่ียนส่ิงของกนั และให้ญาติพี่น้องในชุมชน เพื่อนาํไป
ตดัเยบ็เป็นชุดสวมใส่กนัเท่านั้น”  
 
ดว้ยการทอผา้ในรูปแบบท่ีตอ้งทาํเพื่อใชเ้อง ทาํให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้

กาบบวั กลายเป็นเป็นวิถีชีวิตประจาํวนัของคนในชุมชนน้ีมาตั้งแต่อดีต แมใ้นระยะหลงัการผลิตใน
รูปแบบน้ีจะนิยมทาํนอ้ยลงก็ตาม แต่ก็ยงัมีการทาํอยู่บา้งพอสมควรและมีความสาํคญัต่อการดาํรง
ชีพของคนในชุมชน ดว้ยเหตุน้ี ผูน้าํชุมชนจึงตอ้งการให้คนในชุมชนเขา้มาสนใจเรียนรู้การทอผา้
กาบบวัจากบรรพบุรุษและมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนใหก้บัคนรุ่นหลงั ทั้งน้ีเพื่อให้คนในชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจและช่วยกนัอนุรักษภู์มิปัญญาท่ีบรรพบุรุษไดส้ะสมกนัมาอยา่งยาวนานใหด้าํรง
อยูคู่่กบัชุมชน ไม่ใหสู้ญหายไปเหมือนในชุมชนอ่ืน แต่รูปแบบการผลิตงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั
ในปัจจุบนักลบัมีความต่างจากสมยัก่อนท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อใชส้อยกนัเองภายในชุมชน นอกจากน้ีใน
ปัจจุบนัยงัไดมี้การตั้งกลุ่มทาํกิจกรรมน้ีควบคู่กบัการรวมกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตข้ึนเพื่อเป็น
แรงผลกัดันให้งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัน้ีสามารถขบัเคล่ือนไปได้ไม่สูญหายไปจากชุมชน 
ควบคู่กบัการเกิดสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีพฒันาข้ึนมาเช่ือมโยงกบักลุ่มออมทรัพย ์

เดิมทีการทอผา้ของชาวบา้นโนนงามนิยมทาํกันแบบครบวงจร เร่ิมตั้ งแต่การปลูกตน้
หม่อน เล้ียงไหม โดยตน้หม่อนนั้นเป็นพืชท่ีใชใ้บมาเล้ียงตวัไหม ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกแซมกบัพืช
อ่ืนๆในท่ีดินของเกษตรกรเอง เช่น ในสวน ในไร่ ฯลฯ หรือบางคนท่ีมีพื้นท่ีว่างมาก อาจสามารถ
ปลูกแยกเป็นพื้นท่ีเฉพาะสาํหรับตน้หม่อนอย่างเดียว ในสมยัก่อนครอบครัวไหนท่ีทอผา้ก็จะตอ้ง
เล้ียงตัวไหมไปด้วย  ทั้ งน้ีเพื่อนําใยไหมจากรังของตัวไหม สําหรับขั้นตอนการเล้ียงไหมนั้ น
ค่อนขา้งยุ่งยากพอสมควร โดยจะเร่ิมตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์เพาะเล้ียงให้พร้อม เช่น กระดง้ ผา้
คลุมจ่อ เป็นตน้ และการจดัหาพนัธ์ุสําหรับพนัธ์ุตน้หม่อนท่ีใช ้ ชาวบา้นนิยมขอเมล็ดพนัธ์ุจาก
เพื่อนบา้น ซ่ึงเพาะปลูกขยายพนัธ์ุกนัเอาเอง ส่วนปริมาณการเพาะเล้ียงของเกษตรแต่ละรายจะมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัแรงงานและความตอ้งการของคนในครอบครัวเป็นสาํคญั  

วงจรชีวิตของไหมตั้งแต่วางไข่ ฟักตวัเป็นตวัอ่อน จนกระทัง่เป็นผีเส้ือจะใชเ้วลา 45 วนั 
โดยประมาณ ซ่ึงในระยะน้ีตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด จนกระทัง่เม่ือตวัไหมแก่ตวัหรือสุกเต็มท่ีจะมีสี
เหลืองอมส้ม ผูเ้ล้ียงจะตอ้งคอยเก็บใส่จ่อ ใชผ้า้คลุมเพื่อให้ตวัไหมสามารถชักใยเป็นรังไหมได้
เตม็ท่ี หลงัจากนั้นใชผ้า้คลุมจ่ออีกประมาณ 2-3 วนั แลว้จึงสามารถเก็บฝักออกมาทาํความสะอาด
และนํามาเล้ียงตวับนกระด้ง เพื่อเตรียมสาวเอาใยไหมไปใช้ จากนั้นจึงนําไปยอ้มสี ซ่ึงใช้วสัดุ
ธรรมชาติในการทาํสี และทอเป็นพื้นผา้ลายต่างๆตามท่ีตอ้งการ แลว้จึงนาํไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ 
เคร่ืองนุ่งห่ม ดงัคาํบอกเล่าของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ท่านหน่ึงดงัน้ี 
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“สมัยก่อนชาวบ้านจะปลูกต้นหม่อน เพื่อนําใบหม่อนไปเล้ียงตัวไหม ... 
เพื่อให้ได้ใยไหมจากตัวหนอนท่ีทํารังไหม  จากนั้ นก็นําไปย้อมด้วยสี
ธรรมชาติจากเปลือกของตน้ไม ้นาํไปตากแดดใหแ้หง้ แลว้นาํมาทอเป็นผา้พื้น
ลายต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ … การทอผา้เม่ือก่อนนะยุง่ยากนะ เพราะตอ้งคอย
เล้ียงตวัไหม ใชเ้วลานานประมาณ 3 สัปดาห์ กว่าจะไดด้า้ยจากตวัไหมท่ีทาํ
รัง” (นางหนู นามสมมติ, 2555) 
 
สําหรับการปลูกตน้หม่อนนั้น ในสมยัก่อนนิยมการปลูกในพื้นท่ีบริเวณริมแม่นํ้ า ใกล้

หมู่บา้นท่ีมีการเล้ียงไหมและทอผา้ ซ่ึงชาวบา้นท่ีน้ีส่วนใหญ่จะเรียกติดปากกนัว่า “อ่างเก็บนํ้ า” 
บริเวณท่ีปลูกตน้หม่อนกนัมากในสมยันั้น คือ บริเวณริมแม่นํ้ าในหมู่บา้นนาเรือง ซ่ึงชาวบา้นสมยั
นั้นมกัจะเรียกเป็นภาษาถ่ินว่า “ทดวดั” ซ่ึงแปลว่า “สระนํ้ าหลงัวดั” ซ่ึงท่ีดินท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีสาํหรับ
เพาะปลูกพืชทางเกษตร เป็นบริเวณสวนท่ีเกษตรกรแต่ละรายครอบครองและมีร่ัวลอ้มรอบตามริม
ฝ่ังสระนํ้ านั้นเอง แต่ในปัจจุบนัสถานท่ีดงักล่าวไดเ้ปล่ียนสภาพไปจากเดิมแลว้ ตั้งแต่ช่วง ปี พ.ศ. 
2545 เป็นตน้มา เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรืองไดเ้บิกป่าทาํเป็นอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ 
เพื่อกกัเกบ็นํ้าฝนท่ีตกลงมาในฤดูฝนไวใ้ชป้ระโยชน์ในช่วงฤดูแลง้ใหช้าวบา้นในแถบตาํบลนาเรือง
ทั้ง 9 หมู่บา้น ไดน้ํ้ าไวใ้ชใ้นเวลาขาดแคลน ซ่ึงชาวบา้นจะนาํนํ้ าในสระน้ีไปใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุน้ี พื้นท่ีบริเวณรอบๆ แม่นํ้ าดงักล่าวจึงไม่มีการปลูกพืชทางการเกษตรอีกใน
ปัจจุบนั แต่การปลูกตน้หม่อนในปัจจุบนัยงัคงสามารถพบเห็นไดบ้า้งในแถบบริเวณริมแม่นํ้ าและ
ในท่ีดินส่วนตวัของชาวบา้นในตาํบลนาเรือง ในขณะท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ไดป้ลูกหม่อนเล้ียง
ไหมเอง ดา้ยท่ีใชใ้นการทอผา้ปัจจุบนัจึงไดม้าจากพ่อคา้ท่ีจดัหาใหแ้ก่ชาวบา้น เพื่อทอขายใหก้บัตวั
พอ่คา้แต่ละรายตามท่ีตกลงกนั ดงัคาํอธิบายของปราชญช์าวบา้นท่านหน่ึง ท่ีวา่ 

 
“ปัจจุบนัการทอผา้กาบบวัในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
มาก สมยัก่อนตอ้งปลูกตน้หม่อนและตน้ฝ้าย เพื่อนาํไปเล้ียงตวัไหมและทาํเป็น
ด้าย ... ได้ใยไหมแล้วจึงนํามาทอเป็นผา้ลายกาบบัวตามความต้องการ แต่
ปัจจุบนัมีการพฒันาขั้นตอนการทอผา้ท่ีไม่ยุง่ยากเหมือนเม่ือก่อน … มีพ่อคา้คน
กลางนาํดา้ยสาํเร็จรูปจากโรงงานมาใหฟ้รีถึงท่ีบา้น จากนั้นก็นาํดา้ยไปแช่นํ้ าฆ่า
เช้ือและสารพิษดว้ยแป้งขา้วเหนียว แลว้นาํดา้ยมายอ้มเป็นสีต่างๆ แลว้นาํไป
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ตากแดดให้แห้ง … หลงัจากนั้นจึงนาํมาทอเป็นผา้พื้นลายกาบบวัเพื่อจาํหน่าย
ใหก้บัพอ่คา้คนกลางท่ีมารับซ้ือถึงท่ีบา้น” (นางใบ นามสมมติ, 2555) 

 
ปัจจุบนัการทอผา้กาบบวั มีวตัถุประสงคท่ี์เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีทอเพ่ือใชใ้นครัวเรือน

กลายเป็นการทอข้ึนมาเพื่อจาํหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือในพื้นท่ี วิถีของงานหัตถกรรม
ทอผา้กาบบวัจึงเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ชาวบา้นก็รู้ดีว่าควรตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีมีระบบ
ตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างมากในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ซ่ึงชาวบา้นหลีกเหล่ียงไดย้าก แต่การ
เปล่ียนแปลงน้ีก็มีส่วนให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัยงัคงดาํรงอยูใ่นชุมชน อนั
เป็นผลพวงจากการรุกเขา้มาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในชุมชน
บา้นโนนงามในเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งการเงินเพิ่มข้ึนในการดาํรงชีวิต โดยนยัน้ีชาวบา้นจึงก่อตั้งกลุ่มสตรี
แม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตข้ึนในเวลาต่อมา เพื่อใหค้นใน
ชุมชนหนัมาสนใจงานหตัถกรรมทอผา้ท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนานใหด้าํรงอยูคู่่กบัชุมชนดว้ยการ
ทอให้เป็นรายไดเ้สริม จึงอาจกล่าวไดว้่ากลุ่มสตรีทอผา้น้ีมีบทบาทสาํคญัต่อการอนุรักษภู์มิปัญญา
ทอ้งถ่ินการทอผา้กาบบวัให้คงอยู ่ในขณะท่ีกลุ่มออมทรัพยมี์ส่วนสนบัสนุนให้เกิดการออมและมี
สินเช่ือหมุนเวียนบริการแก่สมาชิก อนัจะทาํใหช่้วยส่งเสริมใหค้นในชุมชนสามารถสร้างรายไดจ้าก
กิจกรรมน้ี และยงัช่วยเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนหันมาช่วยกันรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หัตถกรรมทอผา้กาบบวัให้ดาํรงอยู่ได ้อีกทั้ง ยงัทาํให้ชาวบา้นเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 
4.4.4 ความสําคญัของผ้ากาบบัวในอดีต 
การทอผา้กาบบวัถือเป็นงานหัตถกรรมประเภทส่ิงทอท่ีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมยั

โบราณ ซ่ึงในอดีตมกัจะทอผา้ในครัวเรือนตามสภาพวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินในเกือบทุกชุมชน 
ต่อมามีการพฒันาวิธีการทอและลายผา้ รวมทั้งมีการใชป้ระโยชน์ตามวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัอุบลราชธานี กล่าวคือในสมยัก่อนชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ินมกัจะทอผา้ไวใ้ชเ้องในชุมชน
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผา้ทอจากไหมหรือผา้ทอจากฝ้าย โดยมีลวดลายเฉพาะถ่ินอยา่งมีเอกลกัษณ์ 
ผา้กาบบวัประจาํจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นตวัอยา่งหน่ึงของงานหัตถกรรมทอผา้ทอ้งถ่ินท่ีทอดว้ยก่ี
บา้นมาชา้นาน และไดเ้ปล่ียนมาเป็นการทอดว้ยก่ีกระตุกในปัจจุบนั การทอผา้กาบบวัของชาวบา้น
โนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี มีความสาํคญัต่อคนในทอ้งถ่ินน้ีมากมา
ตั้งแต่อดีต เพราะเป็นการผลิตผา้ข้ึนมาใชเ้องในชุมชนเพื่อสวมใส่ปกปิดร่างกาย ต่อมายงัมีการทอ
ผา้ใชบ้า้งเพื่อลดรายจ่ายให้กบัคนในครอบครัวจากการซ้ือเส้ือผา้มาสวมใส่ ดว้ยการใส่เส้ือผา้ท่ีตน
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และคนในครอบครัวทาํข้ึน เพราะเส้ือผา้สมยัก่อนค่อนขา้งมีราคาแพง ชาวบา้นทัว่ไปจึงไม่มีรายได้
เพียงพอท่ีจะซ้ือเส้ือผา้มาสวมใส่ ดว้ยเหตุน้ีชาวบา้นจึงพยายามพฒันาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หัตถกรรมทอผา้ท่ีไดเ้รียนรู้มาจากบรรพบุรุษมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั เม่ือเวลาผ่านไปจนถึงยุคท่ี
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดไดรุ้กเขา้มาถึงชุมชน สินคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีมาจากท่ีอ่ืนมีบางส่วนท่ีราคา
ค่อนขา้งถูก ความนิยมสวมใส่ผา้กาบบวัจึงไดล้ดนอ้ยลงไปจากชุมชน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากผา้ท่ี
จะใช้สําหรับสวมใส่สามารถหาได้ง่ายข้ึนในราคาท่ีถูกลง ผา้กาบบวัจึงมกัจะใช้เฉพาะในงาน
พิธีกรรมหรืองานประเพณีต่างๆของคนในชุมชน ตามความเช่ือทางศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี
สําคญัๆ ดว้ยเหตุน้ีการสวมใส่ผา้ในงานต่างๆของคนในชุมชนในปัจจุบนัจึงเป็นการช่วยให้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัน้ียงัคงดาํรงอยู่คู่กบัชุมชนบา้นโนนงาม โดยเป็นการ
อนุรักษว์ฒันธรรมอนัดีงามใหย้งัคงมีอยูใ่หชุ้มชน  

การท่ีผา้กาบบวัมีลายผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความโดดเด่นของจังหวดั
อุบลราชธานีน้ี หน่วยงานราชการจึงจดัใหมี้โครงการสืบสานผา้ไทยสายใยเมืองอุบลราชธานีข้ึน ใน
ปี พ.ศ. 2543 เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอนัลํ้าค่าของเมืองอุบลราชธานี โดย
นายศิวะ แสงมณี ผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานีในสมยันั้น ไดต้ั้งคณะท่ีทาํงานข้ึนมาเพื่อพิจารณา
ฟ้ืนฟูลายผา้พื้นเมืองในอดีตท่ีสวยงาม จนได้ลายผา้ท่ีมีลกัษณะซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเรียกว่า “ผา้
กาบบวั”  พร้อมทั้งประกาศใหผ้า้กาบบวัเป็นลายเอกลกัษณ์ประจาํจงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน พ.ศ. 2543 นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานราชการบางหน่วยงานช่วยส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีสวมใส่
ผา้กาบบวัในวนัสาํคญัๆ อีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรมการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายให้
ดาํรงอยูใ่ห้รุ่นหลงัไดสื้บสานวฒันธรรมอนัดีงามเหล่าน้ีไม่ใหสู้ญหายไปจากชุมชนทอ้งถ่ินของชาว
จงัหวดัอุบลราชธานี อา้งอิง 

จะเห็นไดว้่า ความสําคญัของการทอผา้กาบบวัในอดีตจึงมีความแตกต่างจากในปัจจุบนั 
เพราะการเปล่ียนแปลงได้เกิดข้ึนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นไปตามระบบสังคม 
ค่านิยมสมยัใหม่ และเศรษฐกิจแบบตลาดซ่ึงไดรุ้กเขา้มาสู่ชุมชน ทาํให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีพยายามทาํทุกอย่างเพ่ือพึ่งตนเองในระดบัครอบครัวและชุมชน จนใน
ปัจจุบนัคนในชุมชนตอ้งปรับตวัให้เขา้กบักระแสทุนนิยม โดยมีตลาดเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีผลกัดนั
ให้คนในชุมชนตอ้งทาํงานเพ่ือหารายไดท่ี้เป็นตวัเงินมาใชจ่้ายในการเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีจาํเป็น
สาํหรับชีวิตประจาํวนั การผลิตสินคา้ทอ้งถ่ินในปัจจุบนัจึงมุ่งเพื่อสร้างรายไดแ้ละช่วยลดรายจ่าย
จากการซ้ือเส้ือผา้มาสวมใส่ ดว้ยเหตุน้ีชาวบา้นในชุมชนโนนงามจึงมาใหค้วามสาํคญักบัการทอผา้
กาบบวัเพื่อขายเพ่ิมมากข้ึน เพราะมีระบบตลาดเขา้มาสร้างแรงจูงใจในการผลิตผา้เพื่อจาํหน่าย โดย
มีพ่อคา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือผา้ในชุมชน เพื่อให้มีรายไดเ้กิดข้ึน ชาวบา้นจึงสามารถยึดการทอผา้
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กาบบวัเป็นอาชีพเสริมรายไดใ้หก้บัคนในครอบครัว  ดงัสะทอ้นจากตวัแทนสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้
ท่านหน่ึงท่ีกล่าวไวว้า่ 

 
“การทอผา้ของชาวบา้นโนนงามในอดีต มีความสําคญัสําหรับคนในชุมชน
มาก ... เพราะตอ้งผลิตผา้ข้ึนเอง เพื่อตดัเป็นชุดไวส้วมใส่ และนาํไปเป็นของ
กาํนัลให้กบัญาติ... ต่อมาในปี 2540 เป็นยุคเศรษฐกิจตกตํ่า จึงมีการรวมตวั
ก่อตั้งกลุ่มกนัข้ึน ซ่ึงชาวบา้นมองว่า งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัคงจะเป็น
อาชีพเสริมสร้างรายได ้ใหก้บัคนในชุมชนได ้... เวลาต่อมา งานหตัถกรรมทอ
ผา้กาบบวั จึงกลายเป็นกิจกรรมหลกัของคนในชุมชนจนถึงปัจจุบนั” (นางใบ 
นามสมมติ, 2555)  

 
4.4.5 องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถ่ินของงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว      
คนในชุมชนท่ีทาํการทอผา้กาบบวัไม่เพียงแต่สู้วิธีการทอเท่านั้น แต่ยงัมีความเช่ือและ

ค่านิยมท่ีใหค้วามสาํคญักบัการทอผา้ รวมทั้งการใชผ้า้ชนิดน้ี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) ความเช่ือและค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้กาบบวั 
 ต่อคาํถามท่ีว่าภูมิปัญญางานหัตถกรรมทอผา้ในตาํบลนาเรืองมีมาตั้งแต่เม่ือไร และ

ใครเป็นผูริ้เร่ิมดาํเนินการ ผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้ทั้งจากเอกสารต่างๆ ท่ีมีการจดัทาํเผยแพร่ และ
สัมภาษณ์ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการทอผา้กาบบวัและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้น
โนนงาม ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเฉพาะปราชญช์าวบา้นท่านหน่ึงท่ีมี
พื้นเพเป็นคนเกิดและเติบโตท่ีบา้นโนนงาม เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการทอผา้กาบบวัเป็นอยา่งดี ซ่ึง
ไดอ้ธิบายวา่ 

 
“นางใจ...เม่ือก่อนท่ีบา้นจะมีการทอผา้ไหมอยู่ทุกวนัหลงัจากการทาํนาท่ีเป็น
อาชีพหลกั ... ตอนแม่ยงัเด็กจะคอยป่ันดา้ยช่วยแม่ มารดาของผูใ้ห้สัมภาษณ์
ส่วนพี่สาวคนโตเป็นคนทอผา้ช่วยแม่ พอโตข้ึนเป็นสาว ช่วงอายปุระมาณ 15 ปี 
จึงช่วยแม่ทาํทุกขั้นตอนของการทอผา้ทาํเท่าท่ีพอจะช่วยได ้... ชีวิตจึงผกูพนัอยู่
กบัการทอผา้มาตั้งแต่ยงัเด็กๆ ... คนท่ีทาํเก่ียวกบัการทอผา้ลว้นแลว้แต่เป็น
ญาติๆ กนักบัแม่ จะมีผูห้ญิงเสียส่วนใหญ่ เพราะผูช้ายส่วนใหญ่มีงานอยา่งอ่ืน
ทาํอยู่แลว้ ... ในสมยัท่ียงัเด็ก คนทอผา้ตอ้งปลูกตน้ฝ้าย ปลูกตน้หม่อน เล้ียง
ไหมดว้ย กว่าจะไดเ้ป็นใยไหมมาทอเป็นผา้มีความยุ่งยากมาก ... สมยัก่อนจะ
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ทอผา้ดีๆ ข้ึนมาเพื่อสวมใส่ในงานบุญประเพณีต่างๆ และนาํไปเป็นของกาํนลั
ให้กบัญาติพี่น้อง โดยเฉพาะงานข้ึนบา้นใหม่ และงานแต่งงาน เพราะถืองาน
เป็นมงคล โดยมีความเช่ือวา่ถา้ใหข้องท่ีทาํดว้ยมือมอบใหใ้นงานมงคล ส่ิงท่ีดีๆ
กจ็ะเขา้มาสู่ตวัเองและคนในครอบครัว” (นางใจ นามสมมติ, 2555) 

 
จากขอ้ความขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ มีความเช่ือและค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้กาบบวั ทั้ง

ในส่วนของการผลิตและการแบ่งปัน โดยในสมยัก่อนชาวบา้นนิยมผลิตข้ึนมาเพื่อเป็นเส้ือผา้ในการ
สวมใส่ และนาํไปเป็นของกาํนลัแก่ญาติพี่นอ้งคนในชุมชน ในการให้เป็นของกาํนลันั้น ชาวบา้น
เช่ือว่า การใหส่ิ้งของท่ีผลิตข้ึนมาดว้ยมือถือเป็นมงคล จะนาํส่ิงดีๆ กลบัมาสู่ผูใ้หย้ิง่ถา้ใหไ้ปในงาน
มงคลจะยิง่ดี อยา่งไรก็ตามเม่ือเวลาผา่นไป วิถีการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชนก็เปล่ียนไปดว้ย ทาํ
ใหค้วามสาํคญัของการใชป้ระโยชน์จากผา้กาบบวัเปล่ียนไปเช่นกนั โดยในปัจจุบนัชาวบา้นผลิตผา้
กาบบวัเพื่อจาํหน่ายเป็นหลกั อนัจะเป็นการช่วยเสริมรายได ้และนาํเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายผา้ไป
ซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นอยา่งอ่ืน ส่วนท่ีเหลือใชก้น็าํเงินไปฝากเป็นเงินออมไวใ้ชใ้นคราวจาํเป็นในอนาคต 
โดยนิยมออมไวก้นัในกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตท่ีตั้งอยู่ในชุมชน เม่ือเป็นเช่นน้ีความเช่ือและ
ค่านิยมเก่ียวกบัการใชผ้า้กาบบวัจึงเปล่ียนแปลงไปตามยคุตามสมยั ทั้งน้ีเพราะคนในชุมชนท่ีทอผา้
กาบบวัไดเ้ปล่ียนแปลงจากการใชป้ระโยชน์จากผา้ท่ีทอในชีวิตประจาํวนัและในงานประเพณีตาม
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นหลกัมาเป็นโอกาสในการสร้างรายไดม้ากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัประโยชน์ท่ีได้
จากการทอผา้กาบบวัท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัจึงเป็นค่าตอบแทน ในรูปของเงินตรา อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะ
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ก็ยงัคงเห็นชาวบา้นในชุมชนสวมใส่เส้ือผา้ชุด
ลายผา้กาบบวัอยู่ในบา้นโนนงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีงานประเพณีสําคญัๆ เพราะถือว่าเป็น
ประเพณีนิยมท่ีควรแสดงให้เห็นงานหัตถกรรมท่ีโดดเด่นของทอ้งถ่ินและจงัหวดัอุบลราชธานี อีก
ทั้งยงัมีการมอบของกาํนลัแก่ญาติผูใ้หญ่และแขกสาํคญัอยูบ่า้งท่ีมาเยอืน 

   2) ประโยชน์ของงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัในปัจจุบนั  
  แมส้ภาพการณ์ได้เปล่ียนไปจาํทาํให้คงใช้ประโยชน์ของงานหัตถกรรมทอผา้

กาบบวัในปัจจุบนัก็ยงัมีอยู่เป็นท่ีประจกัษ ์ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถจาํแนกออกเป็น 4 
ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

(1) ดา้นการแต่งกาย 
      เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็จากผา้กาบบวั ส่วนใหญ่ยงันิยมสวมใส่กนัในกลุ่มผูใ้หญ่ 

เพราะคนกลุ่มน้ียงันิยมสวมใส่เส้ือผา้ท่ีเน้นความเรียบง่าย ไม่หรูหรา หรือสวยงามตามยุคสมยั
เหมือนกบัวยัรุ่นหนุ่มสาวมากนัก นอกจากน้ีค่านิยมในการแต่งกายของคนวยัผูใ้หญ่ในชุมชนยงั
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แตกต่างจากคนในเมือง ส่วนการแต่งกายของเยาวชนในชุมชนก็เนน้ความทนัสมยัอยา่งเห็นไดช้ดั 
ซ่ึงมีอิทธิพลมาจากพฤติกรรมของคนเป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบดารา นกัร้อง นกัแสดง และ
บุคคลท่ีตนช่ืนชม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีเด็กเยาวชนในชุมชน ปัจจุบนัเขา้ถึงส่ือต่างๆไดง่้าย ไม่ว่า
จะเป็นส่ือหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ กลุ่มเพื่อน รวมถึงการเขา้ถึงเวบ็ไซตต่์างๆ จึง
เป็นการเขา้ถึงความเคล่ือนไหวตามสังคมแบบไร้พรมแดน ปัจจยัเหล่าน้ีเองท่ีทาํให้เด็กและเยาวชน
ไม่มีความสนใจในการสวมใส่ชุดเคร่ืองแต่งกายแบบลายผา้กาบบวัท่ีคนในชุมชนทอข้ึนเขา้กบั
ผูใ้หญ่ ในขณะเดียวกนั บางคนอาจไม่รู้เลยว่ามีคนบางกลุ่มนาํผา้กาบบวัไปตดัเป็นชุดแฟชัน่ ดงันั้น
ความนิยมใชผ้า้กาบบวัในกลุ่มวยัรุ่นจึงแตกต่างจากกลุ่มผูใ้หญ่ ท่ียงัคงนิยมสวมใส่ผา้กาบบวั ทั้ง
สาํหรับทาํงานอยู่ท่ีบา้นและในงานประเพณีต่างๆ โดยยงัสามารถเห็นผูใ้หญ่บางคนนาํผา้ท่ีตนเอง
ทอข้ึนไปตดัเป็นเส้ือผา้ไวส้าํหรับสวมใส่อยูท่ี่บา้น เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดอ้อกไปไหน แต่เป็นท่ี
น่าสังเกตว่า แมเ้วลาตอ้งไปทาํธุระในเมืองหรืองานไปร่วมงานเป็นแขกรับเชิญในโอกาสต่างๆ เช่น 
งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ ก็จะแต่งกายแบบสากลมากข้ึนเพื่อให้เขา้กบับรรยากาศของ
งานดว้ยในปัจจุบนั  

  ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ คนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ การแต่งกายโดยปกติจึงมีลกัษณะเรียบง่ายใชผ้า้น้ีไม่มีลวดลาย แต่เนน้ความทนทาน
ของผา้ ส่วนใหญ่เป็นเส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็จากผา้ฝ้ายแลว้ยอ้มสีตามความตอ้งการของผูส้วมใส่ ส่วนผา้
ทอสาํหรับโอกาสพิเศษท่ีใชใ้นงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานฟ้อนรํา เป็นตน้ มกัจะมี
ลวดลายท่ีสวยงามวิจิตรพิสดาร มีหลากหลายสีสัน ลกัษณะของการแต่งกายดงักล่าวซ่ึงมกัจะใชผ้า้
กาบบวัจึงยงัปรากฏใหเ้ห็นในงานประเพณีและวาระพิเศษต่างๆ  
  (2) ดา้นการสร้างรายได ้ 
  ค่าแรงหรือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทอผา้กาบบวัในปัจจุบนัเป็นรายได้
ท่ีคนในชุมชนตอ้งการในการดาํรงชีพในภาวะท่ีสงัคมถูกรุกดว้ยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดอยา่งยาก
ท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ได ้การทอผา้กาบบวัจึงช่วยสร้างรายไดเ้สริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  
เป็นส่ิงตอบแทนท่ีมีค่าต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั ทั้งยงัเป็นการประกอบอาชีพท่ีสามารถอยูก่บับา้น
โดยไม่ตอ้งไปทาํงานต่างถ่ิน จึงทาํให้คนในชุมชนโดยเฉพาะสตรีไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และยงัมีเวลาไดอ้ยูก่บัครอบครัวเพื่อทาํงานบา้นและดูแลลูกหลานควบคู่กนัอีกดว้ย ค่าแรงท่ีไดรั้บ
จึงเป็นการช่วยใหช้าวบา้นใหมี้ชีวิตท่ีมัน่คงเพิ่มข้ึน แมร้ายไดจ้ะไม่สูงนกัก็ตาม แต่ก็สามารถจุนเจือ
ครอบครัว  ลดการเป็นหน้ี ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ค่าแรงท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายผา้กาบบวัท่ี
ชาวบา้นทอข้ึนนั้นไดก้ลายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของคนในชุมชนบา้น
โนนงามในปัจจุบนั  
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  (3) ดา้นการส่งเสริมความสามคัคี 
  งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัแมจ้ะเร่ิมตน้ทาํในระบบครอบครัว แต่ก็มีการ
รวมกลุ่มกนัทาํอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่อดีต ต่อมาไดป้รับระบบการรวมกลุ่มมาเป็นทางการ
มากข้ึนโดยเกิดข้ึนในระดบัชุมชนค่อนขา้งชดัข้ึน เม่ือมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มจากหน่วยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนน้ีถือเป็นการกระทาํร่วม (Corrective Action) ท่ีเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อครัวเรือนและชุมชน จึงทาํให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตดัสินใจ รวมถึงร่วมรับผลประโยชน์นัน่เอง เพราะโดยธรรมชาติของการทอผา้นั้นอาจไม่ไดท้าํ
เพียงคนเดียว แต่มีการรวมกลุ่มกนัทาํอย่างนอ้ย 9-10 คนข้ึนไป ถึงจะสําเร็จไดเ้ป็นผืนผา้ตามท่ี
ตอ้งการได ้ จึงทาํให้เกิดระบบการทาํงานร่วมกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัส่งผลให้คนใน
ชุมชนเกิดความรักสามคัคีกนั โดยเร่ิมตน้มาจากการจากการพูดคุยกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ทั้งในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการและการประชุมแบบเป็นทางการ อีกทั้ง
ในปัจจุบนัยงัมีการรวมกลุ่มกนัออมเงินเพื่อให้บริการเงินกูย้ืมในหมู่สมาชิกและแบ่งปันจากการ
ดาํเนินการ โดยมีการจดัประชุมสมาชิกกลุ่มเดือนละคร้ัง อนัส่งผลให้เกิดการพฒันางานหัตถกรรม
ผา้กาบบวัใหมี้ความต่อเน่ือง และสามารถดาํรงอยูใ่นชุมชนต่อไป 
  (4) ดา้นการสืบทอดทางวฒันธรรมของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 งานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัวมีการสืบทอดความรู้และการปฏิบัติจน
กลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมมายาวนานนับตั้งแต่ตั้งหมู่บา้น ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีอพยพมา
ประกอบอาชีพและตั้งบา้นเรือนข้ึนในบริเวณแถบน้ีไดน้าํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
กาบบวัติดตวัมาดว้ย โดยมุ่งเพื่อทอผา้ข้ึนมาตดัเยบ็สวมใส่เป็นเคร่ืองปกปิดร่างกาย ลดการซ้ือ
เส้ือผา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งแพงในระยะแรกๆ งานหตัถกรรมทอผา้จึงมีคุณค่าสาํหรับชาวบา้นโนนงาม 
ท่ีคนทุกคนเกิดความหวงแหน และพยายามอนุรักษไ์วใ้ห้ลูกหลานไดมี้การสืบทอดให้คงอยู่คู่กบั
ชุมชนต่อไป ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ในชุมชนท่านหน่ึง ท่ี
สะทอ้นออกมาวา่ 
 

“ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัในบา้นโนนงามมีมาตั้งแต่ก่อน
ตั้งหมู่บา้นแลว้ ... สมยัยงัเป็นเด็กยายกบัแม่ไดส้อนวิธีการทอผา้กาบบวัต่างๆ 
ในการทอผา้กาบบวั ... แม่เล่าวา่ ถา้คนในชุมชนไม่สืบสานภูมิปัญญาปู่ยา่ตายาย
ของพวกเราไว้ ใครจะมาทําต่อ จะให้คนอ่ืนมาทํามันก็คงจะไม่สวยงาม
เหมือนกบัลูกหลานของคนในชุมชนของเราหรอก” (นางนก นามสมมติ, 2555) 
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 ความเช่ือ  ค่านิยมและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินงาน
หัตถกรรมทอผา้กาบบัวยงัคงมีอยู่ในชุมชนบ้านโนนงาม แม้จะเปล่ียนไปบ้างตามวิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนไป โดยมีเง่ือนไขสาํคญัของการดาํรงอยู ่คือ มีการปรับตวัในการผลิตให้เหมาะสมกบัภาระ
การณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปการนาํมาสวมใส่ในวาระสําคญัๆ และการนาํไปให้เป็นของขวญัเน่ืองใน
งานบุญ ฯลฯ และการจาํหน่ายผา้กาบบวัให้เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัมีการตั้ง
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มีการปรับตวัดว้ยการผลิต
เพื่อจําหน่ายน้ีเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน้ีให้สามารถดํารงอยู่ได้ โดยได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกนัในลกัษณะของการพฒันาท่ีเนน้การพึ่งตนเองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของคนใน
ชุมชน ดว้ยการมีกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัเพื่อกระตุน้ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ 
รวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์ จึงถือไดว้่าคนในชุมชนมีส่วนในการรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีมา
ตั้งแต่รุ่นปู่ยา่ตายายน้ีใหไ้ดสื้บทอดกนัมาและยงัคงอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั 
 3) อุปกรณ์ท่ีใชแ้ละเคร่ืองมือ  
  ในการผลิตผา้กาบบวัจาํเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆหลายอย่าง ซ่ึง
สามารถอธิบายไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี และสามารถแสดงภาพประกอบ ดงัภาพท่ี 4.4 

ภาพที ่4.4 ก่ีกระตุก  
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
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  (1) ก่ีทอผา้ เป็นเคร่ืองมือสาํหรับทอผา้ท่ีทาํดว้ยไม ้ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
มีส่ีเสา มีคานเป็นโครงยึด ซ่ึงมีลกัษณะร่วมคลา้ยกบัเคร่ืองมือท่ีใชท้อผา้ของคนทัว่โลก โดยทัว่ไป
สามารถจาํแนกก่ีออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ก่ีพื้นเมือง และก่ีกระตุก ท่ีพฒันาต่อมาจากก่ีพื้นเมือง 
โดยเพิ่มสายกระตุกเขา้เพื่อดึงกระสวยใหพุ้่งผา่นดา้ยเส้นยนืแทนการสอดดว้ยมือ ทั้งน้ีเพื่อใหท้อผา้
ไดร้วดเร็วข้ึน สาํหรับการทอผา้พื้น ผา้มดัหม่ีและผา้ลายขิดท่ีมีลวดลายไม่ซบัซอ้นมากนกั (ภาพท่ี 
4.4)  
 ก่ีกระตุกท่ีใช้ในกลุ่มสตรีทอผ้า ท่ีบ้านโนนงาม  ในปัจจุบันได้รับ
งบประมาณสนบัสุนนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเร่ืองปีละ 4 หลงั เป็นก่ีกระตุกสาํเร็จรูปท่ีมี
คนประดิษฐข้ึ์นมาเพื่อขาย โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรืองไดจ้ดัสรรงบประมาณจาํนวนหน่ึง
สนบัสนุนให้จดัซ้ือและมอบให้กลุ่มสตรีทอผา้เพื่อเปิดโอกาสให้กบัชาวบา้นท่ีตอ้งการทอผา้ไดใ้ช ้
อยา่งไรกต็าม ชาวบา้นบางครอบครัวท่ีไม่สามารถรอรับการสนบัสนุนก่ีกระตุกจากทางราชการก็จะ
ประดิษฐก่ี์กระตุกข้ึนมาใชเ้องในชุมชน โดยใชว้สัดุท่ีมีอยูห่รือหาไดง่้ายในชุมชน เช่น เศษไมท้ัว่ไป 
หรือไมไ้ผ ่นาํมาทาํเป็นคานก่ีกระตุก ท่อพีวีซีนาํมาเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการมว้นดา้ย ความพยายาม
ดงักล่าวน้ีไดส้นับสนุนการใชค้วามรู้ของชาวบา้นท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนเพื่อให้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัน้ีคงอยูใ่นชุมชนไม่ใหสู้ญหายต่อไป 
  (2) ลูกหัด (ระหัด) เป็นอุปกรณ์สําหรับม้วนเก็บเส้นด้ายท่ีคน้เสร็จแล้ว มี
ลกัษณะคลา้ยระหัดวิดนํ้ าซ่ึงติดอยู่ท่ีดา้นปลายของแกนระหัดทั้งสองดา้น โดยทาํหนา้ท่ีหมุนมว้น
เสน้ดา้ยเกบ็ไวเ้พื่อเตรียมใส่ในเคร่ืองทอผา้  
 (3) ไมข้ดัดา้ย หรือ ฟันปลา เป็นอุปกรณ์สําหรับขดัระหัดมว้นผา้ไม่ให้ขยบั
เขยื้อนได ้และทาํใหเ้สน้ดา้ยตึงอยูต่ลอดเวลา เม่ือถึงขั้นตอนการทอผา้กจ็ะง่ายข้ึน  
  (4) เขาหูก หรือ ตะกอ เป็นส่วนท่ีใชส้อดดา้ยให้เป็นดา้ยยืนและแบ่งดา้ยยืน
ออกเป็นหมู่ๆ ตามตอ้งการ เพื่อท่ีจะพุง่กระสวยเขา้หากนัไดส้ะดวก เขาหูกมีอยู ่2 อนั แต่ละอนัเวลา
สอดดา้ยตอ้งสอดสลบักนัไปเส้นหน่ึงเวน้เส้นหน่ึง ซ่ึงเขาหูกจะมีเชือกผกูแขวนไวก้บัดา้นบน โดย
ผกูเชือกเส้นเดียวกนัทั้ง 2 อนั เพื่อให้สามารถเล่ือนไปมาได ้ส่วนล่างผกูเชือกติดไวก้บัคานเหยียบ 
(หรือตีนเหยียบ) เพื่อเวลาตอ้งการดึงดา้ยให้เป็นช่องก็ใชเ้ทา้เหยียบคานเหยียบน้ี โดยคานเหยียบน้ี
จะเป็นตวัดึงเขาหูกให้เล่ือนข้ึนลง จาํนวนคานเหยียบท่ีใชจ้ะแตกต่างกนัตามลกัษณะของทอ้งถ่ิน
นั้นๆ เพื่อผา้ท่ีทอมีลายต่างกนัตามความนิยม คือ ถา้หากตอ้งการทอเป็นลายๆ ก็ตอ้งใชค้านเหยียบ
หลายอนั (เช่น ลายสองใชค้านเหยยีบ 4 อนั เรียก ทอ 4 ตะกอ ลายสามใชค้านเหยยีบ 6 อนั เรียก ทอ 
6 ตะกอ) จาํนวนตะกอท่ีช่างทอผา้ใชมี้ตั้งแต่ 2–12 ตะกอ ข้ึนอยูก่บัความละเอียดของลวดลายท่ี
ตอ้งการ 



76 
 

  (5) ฟืม หรือ ฟันหวี มีลกัษณะเป็นแผงยาว มีฟันเป็นซ่ีๆ คลา้ยกบัหวี จึงเรียก
อีกช่ือหน่ึงว่า “ฟันหวี” ซ่ึงแต่ละซ่ีใชเ้ป็นช่องสาํหรับสอดดา้ยเส้นยืน จาํนวนฟันฟืมจะข้ึนอยู่กบั
ความกวา้งของหนา้ผา้ แต่มกัจะไม่ยาวเกินแขนทั้งสองขา้ง เพื่อใหพุ้่งกระสวยกลบัไปมาไดส้ะดวก 
เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํหนา้ท่ีกระทบดา้ยเส้นพุ่งท่ีทอใหเ้รียงกนัเป็นระเบียบทาํให้เน้ือผา้แน่นเป็นผนืผา้ 
ในอดีตซ่ีฟืมนิยมทาํดว้ยไมไ้ผ ่แต่ปัจจุบนันิยมทาํจากเหลก็ ทองแดง หรือ สแตนเลส ซ่ึงสามารถทาํ
ใหซ่ี้ฟืมมีขนาดเลก็ลง จึงร้อยดา้ยเสน้ยนืไดจ้าํนวนมากข้ึน ผา้ท่ีทอจึงมีเน้ือแน่นกว่าฟืมไมไ้ผ ่ขนาด
ของฟืมจะเรียกตามจาํนวนช่องระหวา่งซ่ีของฟืม  
  (6) ไมไ้ขว ้ทาํดว้ยไมห้รือไมไ้ผ่เหลาให้เล็ก มีความยาวกว่าความกวา้งของ
หน้าผืนผา้ในฟืมเล็กน้อย เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับขึงผา้ให้หน้าผา้ตึงพอดีกับฟืมในขณะท่ีทอ 
ไม่ให้ริมผา้หดเขา้หากนั ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการทอผา้ โดยจะช่วยทาํให้เส้นดา้ยตรงลวดลาย
ไม่คดไปมา  
  (7) ไมแ้กนมว้นผา้ หรือไมก้าํพัน่ มีลกัษณะเป็นเหลก็ หรือไมม้ว้นผา้ ซ่ึงมกัจะ
ทาํดว้ยไม ้หรือ เหล็ก โดยมีขนาดความยาวเท่ากบัก่ีและความกวา้งของหน้าผา้ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
สาํหรับหมุนมว้นเกบ็ผา้ท่ีทอเสร็จแลว้โดยจะอยูด่า้นขวามือของผูน้ัง่ทอผา้  
  (8) คานเหยียบ หรือ ตีนเหยียบ เป็นไมท่ี้ใชส้ําหรับเหยียบเคร่ืองบงัคบัตะกอ
เพื่อให้เชือกท่ีโยงต่อจากเขาหูกหรือตะกอดึงดา้ยยืนให้แยกออกเป็นหมู่ ขณะท่ีช่างทอพุ่งกระสวย
ดา้ยเขา้ไปขดัดา้ยยนืใหเ้กิดเป็นลวดลายต่างๆใหผู้ท้อ  
  (9) สายกระตุก หรือ เชือกดึงเวลาพุ่งกระสวย เป็นอุปกรณ์สาํคญัซ่ึงเป็นท่ีมา
ของ “ก่ีกระตุก” โดยท่ีช่างทอผา้จะใชมื้อขา้งหน่ึงกระตุกสายเชือกน้ี ในขณะท่ีให้กระสวยแล่นไป
แล่นมาเอง และใชมื้ออีกขา้งดึงฟืมใหก้ระแทกเน้ือผา้ท่ีทอแลว้ใหแ้น่น  
  (10) มา้นั่ง เป็นอุปกรณ์รองนั่ง สําหรับให้ผูท้อนั่งขณะทาํการทอผา้ดว้ยก่ี
กระตุก เพื่อไม่ใหป้วดเม่ือยในระหวา่งการนัง่ทอนานๆ 

(11) เคร่ืองป่ันดา้ย หรือไน เป็นอุปกรณ์กรอเส้นดา้ยอยา่งหน่ึง มีลกัษณะเป็น
ช่องสาํหรับใส่แกนมว้นดา้ยซ่ึงผกูโยงกนัหรือเรียกว่า “ดอกหวิง” ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยลอ้รถจกัรยาน 
ในอดีตใชมื้อหมุน แต่ปัจจุบนัมีการนาํมอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นตวัช่วยหมุน เม่ือมอเตอร์ไฟฟ้าทาํงาน 
เส้นดา้ยในดอกหวิงก็จะหมุนมาเก็บไวใ้นแกนมว้นดา้ย (ดูภาพท่ี 4.5) (ชวนพิศ สีมาจร และคณะ, 
2554) 
 
 
 



77 
 

 
 

ภาพที ่4.5 เคร่ืองป่ันดา้ย หรือ ไน 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
 
  (12) รางคน้ เป็นอุปกรณ์สําหรับเรียงหลอดดา้ยคน้ เพื่อเตรียมไวส้ําหรับ
ขั้นตอนการเดินเส้นดา้ยต่อไป รางคน้มีลกัษณะเป็นแถว 2 ชั้น มีแกนสําหรับใส่หลอดดา้ยคน้
จาํนวน 152 แกน อยูบ่นเสาสูงประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 5-8 เมตร (ดูภาพท่ี 4.6)  
 

 

 
 

ภาพที ่4.6 รางคน้ 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
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  (13) หลอดดา้ยพุ่ง เป็นหลอดไมไ้ผท่ี่บรรจุดา้ยสีต่างๆสาํหรับสอดเขา้ไปอยูใ่น
รางกระสวย เพื่อใชพุ้่งไปขดัดา้ยยืน ในขณะท่ีช่างทอกาํลงัทอผา้ เม่ือกระตุกสายกระตุกไป หลอด
เสน้ดา้ยพุง่กจ็ะพุง่ไปขดักบัเสน้ดา้ยยนืเกิดเป็นลายผา้ตามตอ้งการ (ดูภาพท่ี 4.7) 
 

 
 

ภาพที ่4.7 หลอดดา้ยพุง่ หรือ หลอดเลก็ 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
 

  (14) หลกัคน้ เป็นอุปกรณ์สําหรับพนัเส้นดา้ยท่ีคน้ตามจาํนวนความยาวท่ี
ตอ้งการ มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้งประมาณ 2 เมตร ยาว 5-8 เมตร ท่ีหวัหลกัคน้มีหลกัสูง
ประมาณ 6 น้ิว จาํนวนประมาณ 20 หลกัอยูท่ ั้งสองดา้น (ดูภาพท่ี 4.8)  

 

 
  
ภาพที ่4.8 หลกัคน้ 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
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  (15) ระวิง หรือ กงกวา้ง หรือในบางทอ้งถ่ินทางภาคเหนือเรียกว่า “โก๋งกวา้ง” 
เป็นเคร่ืองมือสาํหรับกรอเกบ็ดา้ยท่ีป่ันแลว้มารวมกนั ใชส้าํหรับตรวจความเรียบร้อยและเก็บส่วนท่ี
เป็นปมหรือขุยดา้ยออกให้เรียบร้อย ก่อนกวกัเขา้อกัให้เส้นดา้ยเรียงกนัเป็นระเบียบ แลว้นาํไปทาํ
การยอ้มสี ส่วนใหญ่ทาํดว้ยไมไ้ผ ่ลกัษณะเป็นซ่ีผกูไขวก้นัเป็นกากบาท อาจใชไ้มส้วมซีกเป็นแปด
มุม ตรงกลางใชไ้มไ้ผย่ึดไวแ้ละยึดทั้งสองขา้งใหอ้ยูห่่างกนัตามขนาดท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงใชเ้ชือก
ขึงเพื่อใหก้งคงรูปอยูไ่ด ้ในการใชง้านจะตอ้งมีฐานทาํดว้ยไมเ้ป็นขาสองขา้ง มีเดือยยืน่ข้ึนมาเพื่อรับ
แกนขึงระวิงซ่ึงจะหมุนอยูบ่นฐานนั้น จากนั้นนาํไปตม้หรือทาํการยอ้มสี (ดูภาพท่ี 4.9)  

 
ภาพที ่4.9 ระวิง หรือ กงกวา้ง 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
 

  (16) อกั ใชส้าํหรับกวกัเสน้ไหมออกจากกง ทาํดว้ยไมเ้น้ือแขง็ อาจทาํเป็น 4 ขา 
6 ขา หรือ 8 ขาก็ได ้มีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก ท่ีปลายทั้งสองดา้นใชไ้มรู้ปกากบาทเจาะรูตรง
กลาง ปลายทั้ง 4 ดา้นของไมรู้ปกากบาท มีไมป้ระกบสาํหรับพนัดา้ยหรือไหม ลกัษณะการใชง้าน
คลา้ยกบักวกั โดยมีฐานและแกนไมส้าํหรับนาํอกัมาสวมเพ่ือใหอ้กัหมุนไดข้ณะใชง้านเรียกว่า “ไม้
คอนอกั” เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับกรอดา้ยหรือกวกัดา้ยจากระวิงเขา้มามว้นเก็บไวใ้หเ้ป็นระเบียบ 
เพื่อนาํไปใชท้อผา้ต่อไป (ดูภาพท่ี 4.10)  
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ภาพที ่4.10 อกั 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
 
  (17) ตะขอเก่ียวดา้ย (เบด็เขา้ฟืม) เป็นอุปกรณ์สาํหรับเก่ียวเส้นดา้ยเขา้ฟืม (หรือ 
ฟันหวี) ทาํดว้ยเหลก็ยาวประมาณ 8 น้ิว ส่วนปลายมีลกัษณะเป็นตะขอใชส้าํหรับเก่ียวเส้นดา้ยเขา้
ฟืม ซ่ึงเสน้ดา้ยทุกเสน้จะตอ้งใชต้ะขอเก่ียวดา้ยสอดไวใ้นฟืมจนเตม็ทุกช่อง (ดูภาพท่ี 4.11)  
 

 
 

ภาพที ่4.11 ตะขอเก่ียวดา้ย (เบด็เขา้ฟืม) 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
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  (18) กระสวย ทาํดว้ยไมเ้น้ือแข็งท่ีมีนํ้ าหนกัดี เช่น ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมพ้ะยูง 
หรือไมส้ัก มีขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร โดยทัว่ไปจะมีความยาวประมาณ 10-12 น้ิว 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ กระสวยมือ ดา้นหวัและดา้นทา้ยมีลกัษณะมนคลา้ยงู และกระสวยก่ี
กระตุก มีรูปร่างคลา้ยกบัเรือ กระสวยทั้ง 2 ประเภทน้ียงัสามารถแบ่งยอ่ยออกไดอี้กเป็นกระสวย
แบบรางเด่ียว คือ มีหลอดสาํหรับใส่ดา้ยเพียงอนัเดียว กบักระสวยรางคู่ คือ มีหลอดสาํหรับใส่ดา้ย
สองหลอด เป็นอุปกรณ์สาํหรับใชบ้รรจุหลอดดา้ยเส้นพุ่งท่ีใชใ้นการทอผา้ มีหนา้ท่ีส่งดา้ยพุ่งเขา้ไป
ในดา้ยเส้นยืนท่ีขึงอยู่บนหูกทอผา้ ซ่ึงหากเป็นกระสวยมือจะใชมื้อพุ่งกระสวยกลบัไปมาระหว่าง
เส้นยนืสลบักบัการกระทบฟืมเพื่อให้เน้ือผา้แน่น แต่หากเป็นกระสวยสาํหรับก่ีกระตุก กระสวยจะ
พุง่กลบัไปมาดว้ยแรงกระแทกของการกระตุกจนกวา่จะไดเ้น้ือผา้ตามท่ีตอ้งการ (ดูภาพท่ี 4.12)  
 

 
 
ภาพที ่4.12 กระสวยรางคู่สาํหรับก่ีกระตุก 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
  
  (19) ผงั เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํดว้ยไมห้รือไมไ้ผ่เหลาให้เล็ก ใช้สําหรับขึงผา้ให้
หนา้ผา้ตึงพอดีกบัฟืมในขณะท่ีทอ เพื่อไม่ใหผ้า้หดเขา้หากนัและเกิดความสะดวกในการทอ อีกทั้ง
ยงัช่วยทาํใหเ้ส้นดา้ยตรง ลวดลายไม่คดไปมาดา้นหัวและดา้นทา้ยของผงัจะผกูเขม็ไวใ้ชส้อดริมผา้
ทั้งสองขา้ง (ดูภาพท่ี 4.13)  
 



82 
 

 
 
ภาพที ่4.13 ผงั 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
    
   (20) หลอดใหญ่ เป็นอุปกรณ์สําหรับมว้นเส้นดา้ย สําหรับใชเ้สียบเขา้ไปใน
เหลก็ไนเพื่อทาํการกรอดา้ยพนัเขา้หลอดจนไดป้ริมาณท่ีตอ้งการ ดา้ยท่ีติดอยู่กบัหลอดใหญ่มกัจะ
นาํไปทาํดา้ยเสน้ยนื (ดูภาพท่ี 4.14)  
 

 
 
ภาพที ่4.14 หลอดใหญ่ 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
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  (21) ไมข้ดั เป็นไมส้าํหรับลอ็คลูกระหดัเอาไวไ้ม่ใหเ้ล่ือนไปมา ทาํใหผ้า้ตึงไม่
หยอ่น เพื่อช่วยใหง่้ายสาํหรับการทอผา้คร้ังต่อไป (ดูภาพท่ี 4.15)  
 

 
 

ภาพที ่4.15 ไมข้ดั 
หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั 
 
 ในปัจจุบนัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัของ
บา้นโนนงาม  ยงัคงมีการใชเ้คร่ืองใชไ้มส้อยท่ีพฒันามาจากฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงสืบทอดกนัมายาวนานในชุมชน และยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบเท่าไร
หนกั จะเปล่ียนบา้งก็แต่รูปลกัษณ์ของอุปกรณ์บางช้ินท่ีใชว้สัดุทนัสมยัข้ึนกว่าเดิม  เช่น การนาํเอา
ท่อพีวีซีมาดดัแปลงเป็นส่วนประกอบของตวัก่ีกระตุก และการนาํมอเตอร์ไฟฟ้ามาทาํเป็นเคร่ืองป่ัน
หลอดแทนการป่ันดว้ยมือ เป็นตน้ โดยชาวบา้นส่วนใหญ่จะนาํวสัดุท่ีหาไดง่้ายในชุมชนมาทาํเป็น
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชส้าํหรับการทอผา้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับการทอผา้ยงัคงมี
การผลิตโดยชาวบา้นทาํข้ึนมาใชเ้องอยู ่จึงไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากนกั 
  อีกทั้งยงัมีการนาํเอาวสัดุท่ีเหลือใชใ้นชุมชนหรือทอ้งถ่ินนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่แทนการซ้ืออีกด้วย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่งต่อให้ลูกหลานได้
อนุรักษว์ฒันธรรมการทอผา้ก่ีกระตุกดว้ยมือไม่ใหสู้ญหายไปจากชุมชนตนนัน่เอง 
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 4) วิธีและกระบวนการผลิตผา้กาบบวั   
 กระบวนการผลิตผา้กาบบวัประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (สฤษดิพร 

ชูประยรู และพรทิพย ์สุคนธสิงห์, 2538)  
  1) การเตรียมเสน้ยนื เสน้ยนื หรือ เครือเสน้ยนื หมายถึง เสน้ดา้ยชุดหน่ึงท่ีขึงไว้
กบัก่ีตามแนวตั้ง โดยสอดผา่นช่องฟืมและตะกอท่ีโยงไวก้บัก่ีและไมเ้หยยีบ ถา้เป็นไหมเรียก “ไหม
ยนื” หรือ “ไหมเส้นยนื” หรือ “ไหมเครือ” ในการทอผา้ ช่างทอจะตอ้งเตรียมเส้นดา้ยยนืเอาไวก่้อน
เสมอ ซ่ึงดา้ยยนืน้ีอาจมีความยาวหลายสิบเมตร ดา้ยเสน้ยนืมีความสาํคญัในการทอผา้ไม่นอ้ยไปกวา่
ดา้ยเสน้พุง่ เพราะจะไม่สามารถเปล่ียนดา้ยเสน้ยนื จนกวา่จะทอไปตลอดผนื 
 ขั้นตอนในการเตรียมเสน้ยนืจะตอ้งมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
              (1) คดัเลือกเสน้ดา้ยหรือเสน้ไหมท่ีค่อนขา้งเรียบ เสน้แขง็แรง เหนียว และมี
ขนาดเหมาะสม นาํมาฟอกทาํความสะอาดและยอ้มสีหรือลากกาว และยอ้มสาํหรับสีเส้นไหม แลว้
นาํไปตากแดดใหแ้หง้ 
  (2) ลงแป้งและกรอเขา้หลอดก่อนจะทอผา้ ช่างทอจะนาํเส้นดา้ยกรอเขา้
หลอด โดยจะตอ้งลงแป้งเส้นดา้ยหรือเส้นไหมก่อนกรอ ดว้ยการนาํเส้นดา้ยหรือเส้นไหมท่ียอ้มสี
และผึ่งจนแห้งสนิทแลว้ นาํมาซุบนํ้ าและลงแป้ง โดยอาจแช่ในนํ้ าขา้วหรือนํ้ าแป้งกลบัไปมาให้
เสน้ดา้ยหรือเสน้ไหมสมัผสักบัแป้งหรือนํ้ าขา้วทัว่กนั จากนั้นจึงนาํข้ึนมาบีบนํ้ าออกและบิดใหแ้หง้ 
กระตุกใหเ้สน้คล่ีตวัออกและไม่ติดกนั แลว้จึงนาํไปผึ่งใหแ้หง้สนิท หลงัจากนั้นเอาเส้นไหมไปกรอ
เขา้หลอด ระหว่างการกรอเขา้หลอดดา้ยเส้นยืน ซ่ึงเป็นหลอดขนาดใหญ่ ตอ้งหมัน่ตรวจสอบดูว่า
เส้นดา้ยสมํ่าเสมอดี ไม่มีรอยคอดท่ีจะทาํให้ดา้ยขาดเร็ว และไม่มีปุ่มปมซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการ
ทอ ถา้มีตอ้งเอาออกและต่อใหเ้รียบร้อยก่อนทอผา้ 
 (3) การเดินเส้น หรือ โว่นเครือ เป็นขั้นตอนหลงัจากกรอด้ายเขา้หลอด
เรียบร้อยแลว้ เป็นการจดัวางเส้นยืนให้เป็นรูปโครงของผืนผา้ มีการคาํนวณความกวา้งยาวของผืน
ผา้ท่ีตอ้งการทอ เพื่อให้สะดวกในการสอดฟันหวีโดยใชเ้คร่ืองเดินดา้ย ซ่ึงมีราวขนาดใหญ่พอดี
สาํหรับบรรจุหลอดเส้นดา้ยไหมและแคร่สาํหรับเดินดา้ย ส่วนใหญ่สามารถเดินเส้นดา้ยยืนไดร้าว 
200 หลา เม่ือเดินดา้ยหรือโว่นเครือไดค้วามยาวตามท่ีตอ้งการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตอ้งปลดเส้นยืน
ออกมาจากแคร่และขมวดให้เป็นลูกโซ่หรือถกัเป็นเปีย เพื่อกนัมิให้เส้นดา้ยยุง่พนักนั หรือจะใชว้ิธี
เดินดา้ยโดยไม่ใชเ้คร่ืองกไ็ด ้  
 (4) การใชห้วี คือ การแผ่เส้นจากลกัษณะท่ีเป็นกาํให้กระจายออกและเรียบ
สมํ่าเสมอตามความกวา้งของฟันหวีกบัเครือเส้นยืน ในการหวีเส้นดา้ย จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชผู้ป้ฏิบติั
อยา่งนอ้ย 2 คน คนหน่ึงมว้นกงพนั อีกคนหวีดา้ยใหเ้รียบร้อยสมํ่าเสมอกนั  
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(5) การร้อยฟันหวี (ร้อยหวี) เป็นการร้อยเส้นดา้นเขา้ช่องฟันหวี โดยวดั
ความยาวจากจุดก่ึงกลางของฟันหวีไปหาริม 2 ขา้ง จากนั้นจึงร้อยเสน้ยนืเขา้ช่องฟันหวีใหต้ามความ
กวา้งท่ีตอ้งการ แต่ละช่องฟันหวีร้อยตอ้งสอดเส้นยนื 2 เส้น จนหมดดา้ยหรือครบทุกช่อง ช่องริมๆ 
อาจสอดดา้ย 4 เส้นเพื่อใหริ้มผา้แขง็แรงไม่มว้น เม่ือเสร็จแลว้ใหผ้กูดา้ยเขา้กบัแกนของกงพนัมว้น
ด้ายและนําไปขึงบนก่ีเพื่อเก็บตะกอต่อไป ควรเลือกฟันหวีท่ีมีขนาดช่องและความกวา้งเท่าท่ี
ตอ้งการ  

(6) การนาํดา้ยขึงบนก่ี เม่ือเรานาํดา้ยท่ีหวีและร้อยฟันหวีเรียบร้อยตามความ
ยาวท่ีตอ้งการแลว้ ให้นาํมาขึงบนก่ีท่ีจะใชใ้นการทอผา้ โดยให้ปลายดา้ยเส้นยืน (ปลายเครือ) ดา้น
หน่ึงมว้นเขา้กบัมว้นดา้ยหรือเคร่ืองมว้นดา้ยยืนดา้นหนา้ และปลายดา้ยอีกดา้นท่ีติดกบัฟืมให้มว้น
เขา้กบัมว้นผา้ดา้นหลงั ควรดึงใหตึ้งเสมอกนัตลอดเวลาตามแนวหนา้ผา้ ขณะมว้นปลายเส้นดา้ยพนั
รอบไม ้

(7) การเก็บตะกอและผกูโยงตะกอ การเก็บตะกอ ทาํได ้2 วิธี คือวิธีสืบเส้น
ยนื โดยต่อดา้ยเส้นยืนใหม่เขา้กบัเส้นยืนเดิมท่ีเก็บตะกอ (เก็บเขา) ไวแ้ลว้ โดยต่อทีละเส้นจนหมด 
บางทอ้งท่ีเรียกว่า “สืบหูก” เม่ือต่อเส้นยนืครบแลว้ ก็สามารถทอไดเ้ลย ส่วนอีกวิธีหน่ึง คือ ร้อยฟัน
หวีใหม่ โดยร้อยดา้ยช่องละ 2 เส้น และเก็บตะกอใหม่ตามลวดลายท่ีตอ้งการ ในการทอผา้พื้นบา้น 
มกัจะใชต้ะกอดา้ย โดยเส้นยืนแต่ละเส้นจะถูกคลอ้งไวด้ว้ยห่วงเส้นดา้ยสองอนั อนับนสาํหรับดึง
เส้นยืน ส่วนอนัล่างใชดึ้งลง เป็นการทอลายขดัหรือผา้พื้นธรรมดา ท่ีไม่มีลวดลาย ส่วนการทอดว้ย
ลวดลายต่างๆ ตอ้งเก็บตะกอตามลกัษณะลายท่ีตอ้งการและผูกโยงตะกอให้เรียบร้อย โดยตะกอ
ดา้นบนจะผูกโยงเขา้กบัคานบน ส่วนตะกอดา้ยล่างจะผูกโยงเขา้กบัไมเ้หยียบ หลงัจากเก็บตะกอ
แลว้ เสน้ยนืจะถูกแต่งใหเ้รียบร้อยบนก่ีสาํหรับทอผา้ต่อไป 
 2) การเตรียมเส้นพุ่ง เส้นพุ่ง หมายถึง เส้นดา้ยท่ีพุ่งผา่นกระสวยท่ีบรรจุหลอด
ดา้ยไว ้ซ่ึงดา้ยในกระสวยน้ีจะพุ่งในแนวนอน จากซา้ยไปขวาและจากขวาไปซา้ย ผา่นเส้นยืนท่ียก
สลบักนัเม่ือเหยียบคานเหยียบ กระบวนการเตรียมเส้นยืนน้ีมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากเหมือนควรเตรียม
เส้นยืน ไม่ตอ้งลงแป้งเน่ืองจากเวลาดึงไม่ตอ้งเสียดสีกบัฟันหวีมากเหมือนเส้นยืน กระบวนการ
เตรียมเส้นพุ่งมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี คือ กรอเส้นดา้ยหรือดา้ยไหมท่ียอ้มเรียบร้อยแลว้เขา้ระวิงและ
อกัตามลาํดบั  จากนั้นจึงกรอจากอกัเขา้หลอด โดยใชไ้นเป็นอุปกรณ์ช่วยในการกรอดา้ยเขา้หลอด 
(ซ่ึงจะใหเ้สน้กลมเรียบมากข้ึนไปในตวั) หรืออาจนาํเสน้ดา้ยหรือเสน้ไหมท่ียอ้มสีแลว้มาควบและตี
เกลียวก่อนกรอเขา้หลอด ควรกรอด้ายเขา้หลอดพอประมาณ คือไม่เต็มเกินไป เพราะจะทาํให้
ลาํบากในการเขา้กระสวยและติดขดัไดใ้นการพุง่กระสอดดา้ยในขณะทอผา้ เสน้พุง่ท่ีใชค้วรมีขนาด
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หรือลกัษณะเส้นท่ีเหมาะสมกบัขนาดของเส้นยืน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัชนิดผา้และลวดลายผา้ท่ีตอ้งการ 
ตวัอยา่ง เช่น ผา้พื้นเรียบท่ีมีคุณภาพดีควรใชเ้สน้พุง่ท่ีมีขนาดเดียวกบัเสน้ยนื เป็นตน้ 
  3) การทอผา้ เม่ือเตรียมเส้นยนื โดยขึงบนก่ี เก็บและผกูโยงตะกอเรียบร้อยแลว้
จะเขา้สู่ขั้นตอนในการทอผา้ ซ่ึงมีรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
  (1) เร่ิมทอโดยผลกัฟืมไปดา้นหลงั (ออกจากลาํตวัผูท้อ) เหยียบไมเ้หยียบ 
(หรือไมตี้นย ํ่า) เพื่อสับตะกอใหเ้ส้นยืนแยกออกจากกนั โดยตะกอชุดหน่ึงจะดึงเส้นยืนชุดหน่ึงข้ึน 
ตะกออีกชุดหน่ึงจะดึงเสน้ยนือีกชุดลง เป็นการเปิดช่องใหส้อดกระสวยดา้ยเสน้พุง่ผา่นไปได ้
 (2) พุง่กระสวยใหด้า้ยเสน้พุง่ลอดผา่นชั้นของดา้ยยนื 
  (3) ผอ่นไมเ้หยียบ ปล่อยตะกอให้เส้นยืนรวมกนัเป็นกลุ่มตามเดิม แลว้ดึง
ฟืมเขา้หาตวัผูท้อ กระทบเสน้พุง่ใหชิ้ดกนัแน่นดา้นหนา้ผา้และขดักบัเสน้ยนืสานเป็นผนืผา้ 
  (4) สลบัเทา้เหยียบไมเ้หยียบอีกอนัหน่ึง เป็นการสลบัตะกอ เส้นยืนจะ
สลบักนัและแยกออกจากกนั เปิดเป็นช่องให้พุ่งเส้นพุ่งผ่านไปได ้หลงัจากนั้นจึงกระทบฟืมเขา้หา
ตวั ซํ้าตามขั้น 
  (5) การสอดดา้ยพุ่ง ตอ้งสอดกลบัไปกลบัมาอยู่เสมอ เม่ือสอด 1 คร้ังก็
เหยยีบไม ้1 คร้ังและใชฟื้มกระทบจดัใหเ้ส้นดา้ยชิดกนั เม่ือทอผนืผา้ไดค้วามยาวระยะหน่ึงท่ีมือยืน่
ไปไม่ถึง ใหป้ลดเส้นดา้ยยืนท่ีขึงให้หยอ่นก่อน แลว้จึงมว้นผา้เขา้ไปในไมก้าํพัน่หรือไมม้ว้นผา้ให้
ตึง ทาํตามแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ทอเสร็จ แลว้จึงเอามว้นผา้ท่ีทอไดอ้อก 

เม่ือพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ในการทอผา้ในชุมชน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัหลายท่านมีความสอดคลอ้งกนั คือ ยงัคงใชว้ิธีการทอแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่ในชุมชน โดยท่ีผ่านมาไดมี้การถ่ายทอดดว้ยการสอนแบบตวัต่อตวั การ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัจริง ไม่มีการใชต้าํราสาํหรับอ่านและคน้ควา้เพิ่มเติม ดงันั้นผูท่ี้จะทาํการทอ
ผา้จึงตอ้งมีการเรียนรู้และการพฒันาการทอแบบค่อยเป็นค่อยไปอยา่งชา้ๆ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูเ้รียน
ตอ้งอาศยัประสบการณ์จริง เพราะยิ่งทอนานความชาํนาญก็ยิ่งเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีการเรียนรู้ของชาวบา้น
ในชุมชนในลกัษณะดงักล่าว มกัจะเรียนจากปราชญช์าวบา้นผูช้าํนาญการทอผา้ในชุมชน และคน
ในชุมชนอ่ืนพื้นท่ีใกลเ้คียง  

อยา่งไรก็ตาม วตัถุดิบโดยเฉพาะเส้นดา้ยท่ีใชใ้นชุมชน ไดมี้การเปล่ียนแปลงจาก
สมยัก่อน ท่ีตอ้งปลูกตน้หม่อนและเล้ียงไหมกนัภายในชุมชน แต่ปัจจุบนัมีพ่อคา้คนกลางนาํดา้ยสี
ขาวสําเร็จรูปมาให้ชาวบา้นใชฟ้รีถึงท่ีบา้น จากนั้นชาวบา้นจะนาํดา้ยสีขาวท่ีไดน้าํไปฆ่าเช้ือดว้ย
แป้งและยอ้มเป็นสีต่างๆตามท่ีตอ้งการ นาํไปตากแดดให้แห้ง หลงัจากนั้นจึงนาํดา้ยท่ียอ้มแลว้มา
ป่ันเขา้กบัอกัเพื่อทาํเป็นหลอดใหญ่และหลอดเลก็สาํหรับทอผา้ ส่วนดา้ยท่ีเป็นดา้ยยืนแบบเส้นยาว 
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ก็จะนาํไปป่ันกบักงกวา้งใหเ้ป็นมว้น จากนั้นจึงนาํดา้ยเส้นยนืยดึเขา้กบัก่ีกระตุก หลงัจากนั้นจึงทอ
เป็นลายผา้กาบบวั เม่ือไดร้ะยะความยาว  100 เมตร จึงตดัดา้ยออกแลว้นาํไปขายใหพ้่อคา้คนกลาง
ท่ีมารับซ้ือถึงท่ีบา้น แต่ยงัมีบางครอบครัวในชุมชนท่ียงัคงเก็บผา้ท่ีเหลือจากการขายให้พ่อคา้คน
กลางนาํไปตดัเยบ็ชุดเส้ือผา้ไวส้าํหรับสวมใส่ เช่น เส้ือผา้ กางเกง ผา้ถุง เป็นตน้ เพื่อนาํไปสวมใส่
เน่ืองในวนัสาํคญัต่างๆเพ่ือใชเ้อง แต่ก็เป็นส่วนนอ้ย เพราะตอ้งคอยจนดา้ยเหลือจากการทอผา้เพื่อ
จาํหน่ายเสียก่อน จึงจะสามารถทอผา้ลายต่างๆ ตามท่ีตอ้งการได ้ 
 
 4.4.6 ความเช่ือมโยงของกระบวนการทอผ้ากาบบัวในระบบเศรษฐกจิแบบตลาด 
 การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ามกลางการแข่งขนัของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ใน
เบ้ืองตน้ชุมชนดงักล่าวตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐบาล หรือสถาบนัอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
เพื่อกระตุน้ใหค้นในชุมชนซ่ึงยงัคงทอผา้อยูม่ารวมกลุ่มกนั เพราะการทาํกิจกรรมแต่ละอยา่งจะเดิน
ไปตามลาํพงัคงไม่สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน หากปราศจากการไดรั้บการกระตุน้ให้ชาวบา้น
เห็นความสาํคญัของภูมิปัญญาในภาวะท่ีมีเร่ืองอ่ืนๆ เขา้มาแทรกโดยเฉพาะการทาํมาหากินท่ีเน้น
การสร้างรายไดเ้ป็นตวัเงินมากข้ึน รวมทั้งการกระตุน้ใหร้วมกลุ่ม เพื่อเสริมพลงั ดงันั้นความร่วมมือ
หรือแรงสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการรวมมือของประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงเป็น
เง่ือนไขสาํคญัประการหน่ึงในภาวะปัจจุบนั 
 ในการศึกษา การดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ามกลางการแข่งขนัของระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด เพื่อหาแนวทางในการทาํใหกิ้จกรรมทอผา้กาบบวัดาํรงอยูไ่ดน้านนั้น จะตอ้งส่งเสริมให้
ชาวบา้นเห็นความสาํคญัความเช่ือและค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งอนัเช่ือมโยงกบัความศรัทราต่อภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของตนเอง ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะสืบทอดวฒันธรรมให้คงอยู่ในท้องถ่ินได้ ซ่ึงหากได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งก็จะทาํให้ไดกิ้จกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดาํรงอยูใ่นชุมชนน้ีต่อไปดงัภาพท่ี 4.16 ดงัน้ี 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่4.16 องคป์ระกอบของภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั 

หมายเหตุ: สาํรวจและพฒันาโดยผูว้ิจยั      

การดาํรงอยู่ 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
การทอผ้ากาบบัว 

ความเชื่อและค่านิยม 
ประโยชน์ของงานทอผ้ากาบบัว 

1.ดา้นการแต่งกาย  
2.ดา้นการสร้างรายได ้

3.ดา้นการส่งเสริมความสามคัคี 

4.ดา้นการสืบทอดทางวฒันธรรมของ
ภมูิปัญญา ทอ้งถิ่น 

ขั้นตอนในการผลติผ้ากาบบัว 
1.การเตรียมเส้นผนื 

2.การพุง่ 

3.การทอผา้ 

วสัดุอุปกรณ์ 
1.กี่กระตุก 2.ลกูหดั 
3.ไมข้ดัดา้ย 4.เขาหูก 

5.ฟืมหรือฟันหว ี 6.ไมไ้ขว ้
7.ไมแ้กนมว้นผา้ 8.คานเหยยีบ 

9.สายกระตุก 10.มา้นัง่ 

การสนบัสนุนจากภาครัฐและองคก์ารที่เกี่ยวขอ้ง การรวมกลุ่มทาํอาชีพเสริมรายได ้

วตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑผ์า้กาบบวั 

ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด 
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4.5 การดาํรงอยู่และเงื่อนไขของการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทอผ้า
กาบบัว ท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกจิแบบตลาดในปัจจุบัน 

 
ผลการศึกษาการดาํรงอยู่และเง่ือนไขของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั

ท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบนั สามารถแบ่งการนาํเสนออกเป็น
หวัขอ้ยอ่ยๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 1) การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้กาบบวับา้นโนนงาม 2) 
คุณค่าผา้กาบบวั 3) การใชผ้า้กาบบวัของคนในชุมชนบา้นโนนงามในปัจจุบนั 4) การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้สู่รุ่นหลงั  5) บทบาทกลุ่มสตรีทอผา้บา้นโนนงามและกิจกรรมท่ีทาํ เน้ือหา
ท่ีนาํเสนอในทั้งหา้ประเดน็น้ีจะช่วยอธิบายวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัสามารถ
ดาํรงอยู่ไดเ้พียงใดท่ามกลางการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ในลกัษณะเดียวกนัในระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดในปัจจุบนั 
 

4.5.1 การดํารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัวบ้านโนนงาม 
  การทอผา้กาบบวัของชาวบา้นโนนงามในปัจจุบนัยงัคงมีการทาํกนัมากพอสมควร โดย
พบว่ามีครัวเรือนท่ียงัทาํการทอผา้อยู่ในชุมชนจาํนวนพอสมควรและมีการรวมกลุ่มกนัดงัท่ีได้
อธิบายมาแลว้ แมว้่ารูปแบบและวตัถุประสงคข์องการทอผา้จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบา้งก็ตาม 
กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์ผา้ทอท่ีทาํอยู่ในปัจจุบนัมีระบบในการทาํท่ีเช่ือมโยงกบัตลาดภายนอกชุมชน
ค่อนขา้งมาก โดยมีนายทุนเป็นคนกลาง จะเห็นไดจ้ากการท่ีนายทุนเป็นผูจ้ดัหาดา้ยสาํหรับทอผา้
จากโรงงานอุตสาหกรรมมาขายให้กับพ่อคา้คนกลาง จากนั้นพ่อคา้คนกลางก็จะนําด้ายมาให้
ชาวบา้นฟรี โดยมีเง่ือนไขวา่ผูท้อจะตอ้งขายผา้ท่ีทอไดใ้หต้นเท่านั้น แลว้หกัค่าดา้ยจากผา้ท่ีชาวบา้น
จาํหน่ายให้กบัตน ดงันั้นในปัจจุบนัใยผา้ท่ีนาํมาทอนั้น จึงเป็นเส้นดา้ยแบบสําเร็จรูปท่ีทาํมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เม่ือไดด้า้ยมาแลว้ชาวบา้นก็จะนาํฆ่าแช่ในนํ้ าแป้งเสียก่อน 
เพื่อใหเ้สน้ดา้ยมีความแขง็แรงทนทานมีเน้ือแน่นและไม่ขาดง่ายในขณะทอผา้ แลว้นาํไปยอ้มเป็นสี
ต่างๆ ตากแดดใหแ้หง้ จากนั้นจึงนาํมาทอเป็นผา้พื้นลายกาบบวั เพื่อจาํหน่ายใหพ้่อคา้คนกลาง โดย
พอ่คา้คนกลางจะนาํผา้ไปขายใหก้บันายทุนอีกทอดหน่ึง  

การเปล่ียนแปลงในรูปแบบการผลิตและระบบการจดัการท่ีผูกอยู่กนักบัระบบตลาดและ
นายทุนน้ี ดูอาจขดักนักบังานท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงชาวบา้นน่าจะมีบทบาทสูงในทุกดา้น แต่ใน
ปัจจุบนัชาวบา้นกลบัถูกจาํกดับทบาทเป็นเพียงแค่ผูท้อผา้เพื่อจาํหน่าย อาจถือไดว้่าเป็นภาวะท่ี
จาํเป็นในสถานการณ์ในปัจจุบนัเช่นน้ี เน่ืองจากมีขอ้จาํกัดด้านการจัดหาวตัถุดิบ และการใช้
ประโยชน์จากผา้ท่ีตอ้งนําไปขายภายนอกชุมชนเป็นส่วนใหญ่มาก การปรับตวัในลกัษณะน้ีดู
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เหมือนจะเป็นทางออกหน่ึงท่ีทาํให้งานหัตถกรรมน้ียงัคงดาํรงอยู่ไดใ้นชุมชน ดงัคาํสะทอ้นของ
แกนนาํชาวบา้นท่านหน่ึงวา่  “หากไม่มีดา้ยท่ีพอ่คา้คนกลางหามาใหก้บัชาวบา้นเพ่ือทอผา้  ก็ไม่รู้ว่า
จะมีคนในชุมชนหนัมาสนใจผา้กาบบวักนัไหม .... ถา้ใหช้าวบา้นซ้ือดา้ยมาทอเอง คงจะตอ้งลงทุน
เยอะ” ทั้งน้ีเพราะสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก ทาํให้การ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมเองทาํได้น้อยมาก แต่การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อผูต้ ัดสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์และต่อคุณภาพของผา้ชนิดน้ีเช่นกนั ดงัตวัแทนสมาชิก
กลุ่มสตรีทอผา้บา้นโนนงามท่านหน่ึงได ้อธิบายวา่ 

 
“ใยผา้ท่ีนํามาทอได้มาจากพ่อคา้คนกลางท่ีเขานํามาให้ฟรีถึงท่ีบา้น ... 
พ่อคา้คนกลางซ้ือมาจากนายทุนอีกที ... ส่วนนายทุนก็ซ้ือมาจากโรงงาน
อีกทีหน่ึง ปัจจุบนัใยผา้ท่ีนาํมาทอจึงไม่ทนทานเหมือนกบัใยไหมท่ีเล้ียง
ดว้ยใบหม่อน แต่ก็มีความสวยงาม ทนทาน และมีความละเอียดกว่าผา้ใย
สงเคราะห์ท่ีนาํมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนหน่วยงานราชการ
โดยเฉพาะ อบต.นาเรือง จะช่วยในการจดัหาก่ีกระตุกมาใหช้าวบา้น” (นาง
นก นามสมมติ, 2555) 

 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นพลวตัของการทอผา้กาบบวัทั้งในมิติของวตัถุ และ

การตลาด ท่ีเปล่ียนแปลงจากการพึ่งตนเองสูงภายในชุมชนไปเป็นการพึ่งพาภายนอกมากข้ึนอยา่ง
เห็นไดช้ดั ตวัชาวบา้นเองก็พยายามปรับตวับางส่วนให้สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเปล่ียนไป เม่ือไม่ได้
รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอยา่งเพียงพอ 

 
4.5.2 เงื่อนไขของการดํารงอยู่  
การพฒันาความเจริญความไปสู่ทนัสมยัของบา้นโนนงามปรากฏใหเ้ห็นเม่ือปี พ.ศ. 2512 เม่ือ

ทางราชการได้สร้างถนนเขา้หมู่บา้นหน่ึงเส้นทาง เพื่อให้ชาวบา้นได้ติดต่อกับชุมชนอ่ืนๆ ใน
บริเวณใกลเ้คียงและภายนอกท่ีอยูไ่กลออกไปทาํใหช้าวบา้นเดินทางสะดวกมากข้ึน โดยในช่วงนั้น
ยงันิยมเดินทางดว้ยววัเทียมเกรียนสําหรับติดต่อคา้ขายกบับุคคลภายนอก และการเดินเทา้ไปยงั
จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการจะไป ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2520 ทางราชการไดเ้พิ่มเส้นทางคมนาคม เพื่อติดต่อ
หมู่บา้นใกลเ้คียงจากสามสายเป็นส่ีเสน้ทาง  

ต่อมา พ.ศ. 2538 ไดมี้การสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเขา้หมู่บา้น เพื่อสะดวกในการ
เดินทางเขา้ออกของรถยนต ์เม่ือถนนมีสภาพดีข้ึน ทาํให้มียานพาหนะเขา้มาในหมู่บา้นมากข้ึน มี
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การติดต่อคา้ขายสินคา้เกิดเพิ่มข้ึนในชุมชน และใน พ.ศ. 2539 ทางราชการไดต่้อสายไฟฟ้าและ
นํ้าประปาเขา้มาในหมู่บา้น จึงทาํใหห้มู่บา้นน้ีมีการพฒันาความเจริญกา้วหนา้มาตามลาํดบั ชาวบา้น
สามารถติดต่อคา้ขายกบับุคคลภายนอกหมู่บา้นน้ีอย่างสะดวกข้ึนอย่างเห็นไดช้ดัเจน โดยสินคา้
ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นขา้วนาปีท่ีเก็บเก่ียวตามฤดูกาล ผา้ไหมทอมือ ปอ มนัสาํปะรัง และสินคา้
อ่ืนๆ ท่ีชาวบา้นมีอยูใ่นชุมชนผลิตข้ึนมา โดยเฉพาะงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์
สามารถเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างสําคญั ทั้ งน้ีผลจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ดงักล่าวมีส่วนอย่างมากต่อการปรับเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารผลิตของผา้กาบบวั เพราะเม่ือมีพ่อคา้
คนกลางเดินเขา้มาติดต่อรับซ้ือสินคา้งานหัตถกรรมทอผา้เพิ่มข้ึนแกนนาํชุมชนจึงมีความคิดท่ีจะ
พฒันากิจกรรมน้ี เพื่อสร้างรายได ้ดงัคาํอธิบายของ นางแดง บุราไกร แกนนาํสาํคญัของชุมชนบา้น
โนนงามว่า ตนตอ้งการหารายไดเ้สริมให้กบัคนในชุมชนหลงัจากการทาํนา จึงชกัชวนชาวบา้นใน
การก่อตั้งกลุ่มในสมยันั้น โดยไดช่ื้อว่า กลุ่มสตรีทอผา้ก่ีกระตุกและกลุ่มแม่บา้นออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิต หมู่ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา โดยมีผูน้าํชุมชนคอยใหก้ารสนบัสนุน และ
ช่วยประสานเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ไปยงัหน่วยงานราชการในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน จึงทาํให้ชาวบา้นไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนก่ีกระตุกจาก
ทางราชการ และการเดินทางไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานของกลุ่ม เพื่อนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
กลบัไปถ่ายทอดคนในชุมชนใหเ้กิดการพฒันา 

ในเวลาปัจจุบนังานหตัถกรรมทอผา้จึงแตกต่างไปจากการทอผา้สมยัก่อน ทั้งน้ีวตัถุประสงค์
ในการก่อตั้งกลุ่มและจาํหน่ายผา้ของคนในชุมชน เพื่อรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
กาบบวัน้ีไวค้งอยูไ่ม่ให้สูญหายไปจากชุมชนของตน และผลปรากฏว่างานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั
สามารถดาํรงอยู่ไดจ้นในปัจจุบนั เม่ือวิเคราะห์เง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของงานหัตถกรรมทอผา้
กาบบวัในชุมชนบา้นโนนงามวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

  1) คุณค่าของการทอผา้กาบบวั  
  จากการสังเกตวิถีชีวิตของคนในชุมชนและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทาํให้

ทราบวา่ การทอผา้กาบบวัของชาวบา้นในบา้นโนนงาม มีคุณค่ามากต่อการดาํเนินชีวิตของชาวบา้น 
จนอาจกล่าวไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นอยูท่ี่ผกูพนักบัผา้ตั้งแต่เกิดจนโต มีการปฏิบติัของคน
ต่างรุ่นอยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนสู่รุ่นหลงั แมส้ถานการณ์จะเปล่ียนแปลง
ไปและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นพอสมควร แต่กิจกรรมการทอผา้ยงัคงมีอยู่ในชุมชน 
ดว้ยเหตุน้ีทาํใหช้าวบา้นยงัไดรั้บประโยชน์จากการทอผา้กาบบวั และยงัคงมีคุณค่าในดา้นต่างๆต่อ
คนในชุมชนน้ี ในปัจจุบนัแมจ้ะต่างไปบา้งจากอดีต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  (1) คุณค่าดา้นการใชป้ระโยชน์ใชส้อย ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยเป็น
ตวักาํหนดในการสร้างรูปทรง โครงสร้างลวดลาย และการเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทอ
ผา้ ซ่ึงแสดงถึงความฉลาดของช่างทอผา้พื้นบา้นไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ มีความเขา้ใจในหลกัของการสร้าง
รูปทรงอยา่งง่ายๆ แต่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน เพื่อใหมี้คุณค่าในการใชส้อยท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการ
ดาํรงชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นคุณค่าของผา้กาบบวัในดา้นประโยชน์ใชส้อยท่ี
หลากหลาย โดยคนในชุมชนคนสามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสม ทั้งการใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ทัว่ไป การใชป้ระโยชน์ในวาระสําคญัๆ และการนาํไปเป็นของกาํนลั รวมไปถึงเป็นสินคา้ท่ีผลิต
ข้ึนมาเพื่อขายให้ตลาดภายนอก แมใ้นภายหลงัคุณค่าในการใชป้ระโยชน์ในประจาํวนัไดล้ดลงไป 
แต่กลบัเพิ่มคุณค่าในการป้อนสินคา้ท่ีผลิตเขา้สู้ตลาดเพื่อรายไดเ้สริมแก่ครัวเรือน ซ่ึงนับวนัจะมี
ความสาํคญัยิง่ข้ึนต่อการดาํรงชีวิตของชาวบา้น ลวดลายของผา้ท่ีผลิตจึงตอ้งปรับตามความตอ้งการ
ของตลาดเป็นความสาํคญัมากยิง่ข้ึน 
  (2) คุณค่าดา้นความงาม ผา้กาบบวัเป็นผา้ทอท่ีมีคุณค่าดา้นความงาม ซ่ึงมี
คุณลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั ท่ีเนน้ความสมดุลของสี สัดส่วนและขนาดของลวดลาย ท่ีมีช่วงจงัหวะ
ประสานต่อเน่ืองกนัเป็นระยะท่ีแน่นอน ทาํใหผ้า้กาบบวัเป็นผา้ทอท่ีมีคุณค่าทางดา้นความงามท่ีลง
ตวัตามลายผา้ท่ีทอนัน่เอง  

  (3) คุณค่าดา้นวฒันธรรม  ชาวบา้นโนนงามยงัคงมีการสวมใส่เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็
จากผา้กาบบวัในเทศกาลและโอกาสสาํคญัต่างๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา งานลอยกระทง 
และในการจดัอบรมสัมมนาต่างๆท่ีพวกตนเขา้ร่วม ทาํให้ผูส้วมใส่เกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกว่า
วนัท่ีใชผ้า้กาบบวัเป็นวนัท่ีสาํคญั การร่วมกนักระทาํในวาระต่างๆเหล่าน้ีบ่งบอกถึงความสามคัคี
และความเป็นหมู่คณะนับเป็นคุณค่าทางดา้นวฒันธรรมของการสวมใส่ท่ีส่งผลให้ผูส้วมใส่รู้สึก
ภูมิใจ และพยายามหาไวใ้ส่ ความพยายามร่วมกนักระทาํในวาระสําคญัๆเหล่าน้ีส่งผลต่อไปให้
กิจกรรมการทอผา้สามารถดาํรงอยูไ่ด ้

  (4) คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ จากเดิมท่ีการทอผา้กาบบวัโดยทัว่ไปมกัจะมุ่งผลิตเพื่อ
ใชส้อยในชีวิตประจาํวนัและในโอกาสสาํคญัๆ ต่อมาชาวบา้นโนนงามไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อทอผา้
ไวข้ายและกลุ่มทั้งท่ีสนบัสนุนการดาํรงชีพ คือ กลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก หมู่ท่ี 
4 และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต โดยส่วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มสตรีทอผา้จะผลิตผา้กาบบวัข้ึนมา
เพื่อจาํหน่ายให้กับพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือในชุมชนโดยตรง ทาํให้สร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง
สามารถมีเงินออมนาํไปออมไวใ้นกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ในขณะเดียวกนักส็ามารถกูย้มืเงินมา
ใช้ในการดาํรงชีวิตในยามจาํเป็นดว้ยทั้งน้ีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัน้ี ช่วยยกฐานะและ
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คุณภาพชีวิตของชาวบา้นโนนงามใหดี้ข้ึนจนเป็นท่ีประจกัษ ์จนสามารถยดึเป็นงานหตัถกรรมทอผา้
เป็นอาชีพเสริมรายไดท่ี้ผูท้าํสามารถทาํงานอยูก่บับา้นได ้ 
  (5) คุณค่าดา้นสังคมสัมพนัธ์ กิจกรรมการทอผา้ส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังาน
หตัถกรรมมีความสัมพนัธ์ทุนสังคมเป็นอยา่งดี ซ่ึงสามารถแยกไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์
ในครอบครัว ความสัมพนัธ์ในชุมชน ความสัมพนัธ์ชุมชนกับชุมชนอ่ืนภายในประเทศ และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ จากการทาํงานร่วมกนัในระดบัต่างๆ เพื่อสร้างสรรคง์านน้ี รวมทั้ง
ความพยายามเผยแพร่ผลงานออกไปสู่ภายนอกดว้ยการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
การประชาสัมพนัธ์ ในปัจจุบนั การประชาสัมพนัธ์มีความสาํคญัอยา่งมากในการดึงคนภายนอกให้
มาสนใจเร่ืองผา้กาบบวัเพิ่มมากข้ึน เพราะการเผยแพร่มีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการให้ขอ้มูลไปถึง
คนภายนอกชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัผา้กาบบวั ไดก้ลายเป็น
งานหัตถกรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมท่ีสามารถเช่ือมชุมชนหน่ึงเขา้ไปเรียนรู้กบัอีกชุมชน
หน่ึงได ้ซ่ึงในทางกลบักนัมีส่วนกระตุน้ให้คนในชุมชนมีความสามคัคีกนัในกลุ่ม มีการรวมกลุ่ม
กนัทาํกิจกรรม รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพฒันาสินคา้กบัเคล่ือนยา้ยเพื่อกา้วเขา้สู่
ความเป็นสากลต่อไป 

  (6) คุณค่าดา้นการสร้างจิตพิสัย การท่ีชาวบา้นไดร้วมกลุ่มกนัเพื่อทอผา้กาบบวั 
ทาํใหเ้กิดการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในกลุ่ม และมีกระบวนทาํงานท่ีเป็นขั้นตอน อนัมี
ส่วนส่งเสริมให้ชาวบา้นเกิดความกลมเกลียวเหนียวแน่น เกิดความรัก ความสามคัคีกนัในกลุ่ม มี
ความอดทน มีจิตใจโอบออ้มอารี มีความขยนัหมัน่เพียร มีความประหยดั และเกิดการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ซ่ึงลว้นแต่เป็นการสร้างจิตพิสยัท่ีดีสาํหรับคนในชุมชนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมากข้ึน
นัน่เอง 

  (7) คุณค่าดา้นอ่ืนๆ เป็นคุณค่าท่ีเกิดจากคุณค่าภายในเฉพาะตวัของผา้กาบบวั
เอง  เน่ืองจากในปัจจุบนั ผา้กาบบวัถูกหยบิยกข้ึนมาเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
จึงเป็นการส่งเสริมใหเ้ห็นคุณค่าดา้นหตัถกรรมในครัวเรือน ในฐานะท่ีเป็นงานหตัถกรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ คอยใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมใหแ้ต่ละ
ครัวเรือนมีการผลิตผา้กาบบวั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนภายนอกผ่านการขยายตวัของ
การท่องเท่ียว เพราะผา้กาบบวัเป็นหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงไม่เฉพาะระดบัทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่
เป็นท่ีรู้จกัในระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ เม่ือนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานี 
มกัจะซ้ือผา้กาบบวัและสินคา้พื้นเมืองอ่ืนๆ นาํไปเป็นของฝากญาติๆท่ีไม่ไดมี้โอกาสไดม้าเท่ียว 
การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหผ้ลิตภณัฑผ์า้กาบบวัช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในตวั ในทางกลบักนัหาก
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นกัท่องเท่ียวซ้ือผา้กาบบวัไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัก็เท่ากบัเป็นการเผยแพร่หัตถกรรมผา้กาบบวัให้
เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางออกไปอีกดว้ย 

จากคุณค่าดา้นต่างๆ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทอผา้กาบบวั จึงอาจกล่าวได้
ว่า การพยายามรักษาการทอผา้น้ีเห็นคงอยู่ นอกจากจะเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนแลว้ ยงัมีคุณค่าดา้นต่างๆ อีกหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น
วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และดา้นการจิตพิสัย ท่ีส่งผลให้เกิดความสามคัคี มีการใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน และการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัอุบลราชธานี คุณค่าเหล่าน้ี
มีส่วนทาํให้คนในชุมชนภูมิใจ อีกทั้งยงัสามารถยึดอาชีพการเป็นอาชีพเสริมรายไดเ้ล้ียงครอบครัว
ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รวมถึงการส่งเสริมความเป็นอยูดี่มีสุขของคนในชุมชนดว้ย เพราะช่วยให้
สตรีจาํนวนหน่ึงสามารถทาํงานอยู่กบับา้นและดูแลบา้น มีเวลาไดอ้ยู่พร้อมหน้ากนักบัครอบครัว 
ประโยชน์และคุณค่าเหล่าน้ี จึงมีส่วนสาํคญัในการช่วยใหง้านหตัถกรรมทอผา้กาบบวัสามารถดาํรง
อยู่ไดอ้ย่างกลมกลืนกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นโนนงามไดดี้พอสมควรในปัจจุบนั 
แมว้า่สงัคมจะเปล่ียนแปลงไปเป็นสงัคมท่ีแข่งขนักนัสูงข้ึนกต็าม 

 2) การใชผ้า้กาบบวัในชุมชนบา้นโนนงามในปัจจุบนั  
 ในปัจจุบนั คนในชุมชนบา้นโนนงามยงัคงมีการใชผ้า้กาบบวั ทั้งในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัและในวาระสาํคญั จากการสังเกตในชุมชน ยงัคงพบเห็นชาวบา้นสวมใส่เส้ือผา้ท่ีทอ
ข้ึนเองอยูม่ากพอสมควร โดยเฉพาะคนวยัผูใ้หญ่ตั้งแต่กลางคนข้ึนไป  

 จากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับชาวบา้นบางคนทาํให้ทราบว่า ถึงแมใ้น
ปัจจุบนัคนในชุมชนจะนาํค่านิยมดา้นวฒันธรรมการแต่งกายท่ีลอกเลียนแบบจากต่างประเทศเขา้มา
มาก และกลุ่มสตรีทอผา้กาบบวัในชุมชนน้ีผลิตผา้ข้ึนมาเพ่ือจาํหน่ายใหน้ายทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็
ยงัมีชาวบา้นสวมใส่ผา้กาบบวัซ่ึงทอข้ึนมาดว้ยมืออยู่ในชุมชน โดยไดน้าํผา้ท่ีทอดว้ยมือไปทาํการ
ตดัเยบ็จากร้านท่ีตวัเมืองเป็นส่วนใหญ่ การท่ียงัคงมีการสวมใส่เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็จากผา้กาบบวัน้ีเป็น
การแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุและทอ้งถ่ินท่ีตนอยูอ่าศยั อนัช่วยใหย้งัสามารถรักษา
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน ทั้งน้ีไดรั้บการบอกเล่าว่า คนในชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดใ้ส่เส้ือผา้ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบรรพบุรุษพยายามรักษากนัมายาวนานน้ี รู้สึกว่า
ตวัเองมีส่วนสืบสานวฒันธรรมการแต่งกายน้ีให้ดาํรงอยูคู่่ชุมชน อยา่งไรก็ตาม ความนยัพิเศษของ
การสวมใส่จะเห็นได้ชัดในวาระสําคัญ โดยเฉพาะการสวมใส่ไปร่วมงานบุญท่ีเก่ียวขอ้งกับ
พระพทุธศาสนา งานบุญตามประเพณีต่างๆ และการมอบใหเ้ป็นของกาํนลัใหแ้ก่ญาติผูใ้หญ่หรือคน
ต่างถ่ินท่ีมาเยี่ยมเยือนชุมชน การปฏิบติัดงักล่าวน้ีจึงเป็นการสะทอ้นไม่เพียงแต่การรับประโยชน์
ของการสวมใส่ปกปิดร่างกายเท่านั้น แต่ยงัมองถึงคุณค่าท่ียกระดบัชั้นมาให้ผูกอยู่กบัวาระสําคญั
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ต่างๆ ดว้ย ยิ่งถา้เป็นผา้ท่ีทอมือดว้ยแลว้ความรู้สึกผกูพนัและความหวงแหนยิ่งมีมาก ดงัท่ีตวัแทน
สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ในบา้นโนนงาม ตาํบลนาเรือง ท่านหน่ึงแสดงความรู้สึกออกมาวา่ 

 
 “พอทอผา้เสร็จ บางทีก็ไม่อยากขาย ... เพราะมันทอยากและใช้
เวลานาน บางทีก็เอาผา้ท่ีทอข้ึนเองไปใหช่้างตดัเยบ็ในเมือง … เป็น
ชุดเก็บไว้สําหรับสวมใส่ในงานบุญ  . . .  บางคร้ังก็มอบให้เป็น
ของขวญัแก่ญาติท่ีมาเยีย่มเยยีนท่ีบา้น  ป้าเองกอ็ยากใส่ผา้ท่ีตนเองทอ
ข้ึน เพราะมีความสวยงาม คงทน อยากใส่ไปในงานบุญ ... ป้ามีความ
ภูมิใจนะท่ีไดส้วมใส่ผา้ท่ีตนเองทอข้ึนมาเอง” (นางสวย นามสมมติ, 
2555) 

 
  ขอ้คน้พบและคาํอธิบายขา้งตน้ทาํให้สรุปไดว้่า ปัจจุบนัในชุมชนบา้นโนนงาม
ยงัคงมีชาวบา้นสวมใส่ผา้กาบบวัในชีวิตประจาํวนัอยู่ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ียงัคงมีชาวบา้นนาํผา้
กาบบวัท่ีทอข้ึน โดยนาํผืนผา้ท่ีไม่ขายนาํเอาไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ไว ้โดยผา้ลายดีๆท่ีทอดว้ยมือ
มกัจะนาํไปตดัเส้ือผา้ไวส้วมใส่ในงานบุญประเพณีต่างๆ ในชุมชน หรือมอบให้เป็นของกาํนลัแก่
ญาติพี่นอ้ง รวมถึงคนต่างถ่ินท่ีมาเยี่ยมเยียนบา้นของตน ซ่ึงสะทอ้นถึงทั้งประโยชน์ทัว่ไปของการ
สวมใส่และคุณค่าท่ีผกูโยงกบัวฒันธรรมอนัดีงามของคนในทอ้งถ่ินท่ียงัคงรักษาไดบ้า้งในปัจจุบนั 

 3) การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้กาบบวัสู่รุ่นหลงั 
   ปัจจุบนัการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้กาบบวัสู่คนรุ่นหลงัในชุมชนบา้น
โนนงามทาํดว้ยวิธีการให้ผูเ้รียนมาฝึกปฏิบติัในการทอผา้จริงๆกบัผูท่ี้มีประสบการณ์อย่างเป็น
ขั้นตอน โดยผูเ้รียนตอ้งมีความตั้งใจและอดทนสูงเป็นเบ้ืองตน้ก่อน หรือท่ีเรียกกนัในชุมชนว่า 
“ตอ้งไม่มีอารมณ์ร้อนกบัส่ิงท่ีเรียนรู้อยู”่ เพราะในการฝึกทอผา้นั้น ผูท่ี้เรียนรู้ใหม่จาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งรู้ขั้นตอนของกระบวนการในการทอผา้อยา่งถูกตอ้ง เพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ตามท่ีผูส้อน
บอกเล่าอย่างละเอียด จะลืมขั้นตอนใดไม่ได้ ทั้งน้ีผูเ้รียนรู้ใหม่จะตอ้งคอยจดบนัทึกหรือจดจาํ
รายละเอียดอยู่ตลอดเวลา และพยายามอย่าเกรงใจผูส้อนในการถาม หากมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจ
ในขณะทาํการถ่ายทอด จึงจะพฒันาไปได้ดีต่อไปได้ เพราะปัจจุบันในชุมชนไม่มีตาํราหรือ
หลกัสูตรในการทอผา้ให้ผูเ้รียนรู้แบบสูตรสาํเร็จอยา่งเร่งรัดผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ จึงข้ึนอยูก่บั
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนรู้กบัผูส้อนการทอผา้ท่ีตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัจริงไปพร้อมๆ กนัอยา่งชา้ๆ 
ไม่รีบร้อน  
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  ดว้ยสภาพดงักล่าวขา้งตน้ จึงมกัจะพบว่า การถ่ายทอดความรู้การทอผา้ส่วนใหญ่
ในชุมชนน้ีดาํเนินการในลกัษณะของการเรียนแบบตวัต่อตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เพราะงานทอผา้
กาบบวันั้นเป็นงานละเอียดอ่อน ตอ้งอาศยัความอดทนสูงในการเรียนรู้เก็บเก่ียวรายละเอียดอยา่งใส่
ใจ ตอ้งทาํอย่างชา้ๆ ไม่รีบร้อน จึงจะไดรั้บความรู้ความชาํนาญในการทอผา้ท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ีเพราะ
เง่ือนไขสาํคญัในงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั คือ การผลิตผา้เพื่อใหเ้กิดความสวยงามแฝงอยูใ่นลาย
ผา้ท่ีแทจ้ริง ตามความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งให้ผูส้วมใส่เกิด
ความพอใจภาคและภูมิใจเป็นสาํคญั อยา่งไรกต็าม การถ่อยทอดความรู้การทอผา้กาบบวัดว้ยการฝึก
แบบปฏิบติัจริงเป็นส่วนใหญ่น้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายนกัท่ีจะเรียบเรียงคาํอธิบายกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
เขา้ใจง่าย และให้สามารถนาํมาถ่ายทอดสําหรับให้ฝึกปฏิบติัไดง่้าย เน่ืองจากความรู้ในการทอผา้
กาบบวัเป็นเร่ืองละเอียด มีเทคนิคปลีกยอ่ยและวิธีการท่ีซบัซอ้น ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้เป็นอยา่ง
มาก และตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญใหก้ารแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทอ
ผา้แบบเฉพาะหนา้ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ดงัแทนสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้บา้นโนนงามรายหน่ึง ซ่ึง
เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เร่ืองน้ี ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 
 

“การถ่ายทอดความรู้งานหัตถกรรมทอผา้ในครอบครัวและชุมชน 
ให้กับคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการเขา้มาเรียนรู้ เป็นการสอนแบบลงมือ
ปฏิบติัจริง เพราะในชุมชนไม่มีตาํราสอน ... เด็กๆบางคนจะมาหลงั
เลิกเรียนและในวนัหยุด โดยจะคอยช่วยแม่ทอผา้อยู่กบับา้น เพื่อหา
รายไดเ้ขา้ครอบครัว ... เป็นการแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ และใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ... ป้าว่าความสนในของเด็กๆ ในชุมชนยงัมี
น้อยอยู่ อนาคตงานหัตถกรรมทอผา้ คงตอ้งสูญหายไปจากชุมชน
แน่นอน ถา้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจงานหัตถกรรมทอผา้นอ้ยลง ... 
หมดรุ่นป้าไปแลว้ ไม่รู้จะมีรุ่นลูกหลานมาถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
งานหัตถกรรมทอผา้น้ีอีกไหม ถา้คนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่มาสานต่อ 
ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษท่ีสะสมมายาวนานคงตอ้ง
รุ่นสูญหายไปจากชุมชนอย่างแน่นอน ” (นางสร้อย นามสมมติ, 
2555) 
 
การท่ีคนรุ่นใหม่มาสนใจเรียนรู้งานหตัถกรรมทอผา้ในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะ

เป็นจาํนวนนอ้ยก็ตามและใชว้ิธีการลงมือฝึกปฏิบติัทุกขั้นตอนของการทอผา้จริงๆ ระหว่างเรียนรู้



97 
 

ทอผา้กบัผูส้อน เป็นเพราะในชุมชนไม่มีตาํราให้คน้ควา้เพิ่มเติม จึงจะสามารถทาํให้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้ไม่สูญหายไปจากชุมชนน้ีได ้ไดรั้บคาํอธิบายอยา่งมีความคาดหวงัของ
ตวัแทนกลุ่มสตรีทอผา้ท่านหน่ึงในบา้นโนนงาม ซ่ึงมีประสบการณ์มาอยา่งยาวนานวา่ 
 

“ปัจจุบนัมีบุคคลท่ีสนใจงานหัตถกรรมทอผา้ในชุมชนเป็นจาํนวน
มากข้ึน แต่มกัจะเป็นคนวยัทาํงานอายุสัก 30 ปีข้ึนไป หรือคนท่ี
แต่งงานมีครอบครัวแลว้อยู่กบับา้น ไม่ค่อยไดอ้อกไปไหน ... ส่วน
ใหญ่จะ เ ป็นผู ้หญิงนะ  ท่ีทอผ้ากันในชุมชน  เพราะ เ ป็นงาน
ละเอียดอ่อน ประณีต และใชค้วามอดทนสูง ... ผูช้ายจะช่วยแม่บา้น
ทอผา้บา้งเม่ือกลบัจากการออกไปทาํงานรับจา้งต่างถ่ิน  ซ่ึงจะมีไม่ก่ี
ครอบครัวท่ีช่วย ... ส่วนเด็กในชุมชนยงัเห็นไม่เยอะท่ีช่วยครอบครัว 
โดยเด็กท่ีช่วยครอบครัวอยู่กบับา้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีเรียนยงัไม่
จบชั้น ม.6 ... วิธีการสอนยงัคงเป็นแบบตวัต่อตวั ไม่มีคู่มือ ตาํรา 
เอกสารประกอบการสอน ... ป้าว่าในอนาคตคนในชุมชนน่าจะตอ้ง
บนัทึกวิธีการทอผา้จากปราชญช์าวบา้นและผูช้าํนาญการ ต่อไปคง
ตอ้งบนัทึกลงในหนังสือ เคร่ืองเสียง วีดีโอ เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลของ
ชุมชน … ให้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อให้คนใน
ชุมชนหนัมาสนใจในการทอผา้กาบบวัมากยิ่งข้ึน จะไดมี้ตาํราเรียนท่ี
อธิบายขั้นตอนต่างๆในการผลิตผา้ ... รวมถึงประวติัความเป็นมาของ
ลายผ้ากาบบัว  บันทึกไว้เ ป็นหลักฐาน  …  และยัง เ ป็นการ
ประชาสัมพันธ์  ซ่ึงจะทําให้เป็นจุดเร่ิมต้นการอนุรักษ์และการ
ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต  เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่ผูใ้หญ่ในชุมชนในการทอผา้ด้วยก่ีกระตุก และถ่ายทอด
ความรู้งานหัตถกรรมทอผา้ไปยงัชุมชนอ่ืนท่ีสนใจเขา้มาศึกษาดูงาน
ในชุมชน” (นางใจ นามสมมติ, 2555) 

 
กล่าวโดยสรุป ท่ีผา่นมาคนในชุมชนบา้นโนนงามมีความพยายามในการถ่ายทอด

ความรู้งานหัตถกรรมทอผา้ดว้ยวิธีการสอนแบบปฏิบติัจริงๆ ให้ผูเ้รียนลงมือทอผา้จริงดว้ยตนเอง
ร่วมกบัผูถ่้ายทอดความรู้ เพราะในชุมชนไม่มีตาํราเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้สู่รุ่นหลงั โดยการเรียนกบัผูถ่้ายทอดงานหัตถกรรมทอผา้ใน
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ชุมชนตอ้งเรียนคู่การกบัปฏิบติัจริงๆทาํไปพร้อมๆกนัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบร้อน โดยท่ีผูเ้รียน
และผูถ่้ายทอดในชุมชนส่วนใหญ่มกัจะเป็นสตรีวยัทาํงานและผูสู้งอายท่ีุตอ้งการหารายไดเ้สริม มี
บา้งท่ีเป็นสตรีวยัสาวท่ีมีครอบครัวแลว้แต่อาศยัอยูก่บับา้น อาจมีเยาวชนในชุมชนท่ียงัเรียนบา้งและ
อยู่ท่ีบา้นกับครอบครัว มาช่วยทาํงานหัตถกรรมทอผา้ช่วยครอบครัวในช่วงหลงัเลิกเรียนและ
วนัหยุดเรียน แต่โดยรวมแลว้ยงัคงมีจาํนวนไม่มากนกั เพราะเยาวชนท่ีเรียนจบมธัยมแลว้ไม่เรียน
ต่อในระดบัมหาลยัมกัจะนิยมไปทาํงานรับจา้งต่างถ่ิน ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพราะ
คนรุ่นใหม่เหล่าน้ีมีการรับรู้ว่าการทาํงานโรงงานฯ จะไดรั้บค่าแรงมากกว่าและดีกว่าการนัง่ทอผา้
ช่วยครอบครัวอยู่กบับา้น  ภายใตส้ภาพเช่นน้ี แมว้่างานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัอาจจะยงัคงอยู่ได ้
แต่ก็คงไม่มัน่คงนัก จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูน้าํชุมชน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งคอยช่วยกนั
ส่งเสริม สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อไม่ใหภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้น้ีไดมี้การสืบทอด
กนัต่อไปอยา่งยาวนานโดยไม่สูญหายไปจากชุมชนนัน่เอง 

4) บทบาทของกลุ่มสตรีทอผา้บา้นโนนงาม 
 (1) ประวติัความเป็นมาของการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 กลุ่มสตรีทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกบา้นโนนงาม ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 

2540 โดยใชช่ื้อว่ากลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกบา้นโนนงาม หมู่ท่ี 4 มีสมาชิกใน
วนัท่ีก่อตั้งกลุ่ม 19 คน มีก่ีกระตุก จาํนวน 10 หลงั จาํนวนสมาชิกกลุ่มในปัจจุบนัมี 72 คน มีก่ี
กระตุกจาํนวน 25 หลงั  

 กลุ่มน้ีเกิดข้ึนจากการริเร่ิมของนางแดง บุราไกร ซ่ึงเป็นแกนนาํสตรีในชุมชนท่ี
มีความคิดกา้วหนา้ ตอ้งการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวง
กวา้งและตอ้งการยกระดบัการผลิตเพื่อจาํหน่ายขายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึน เพื่อสร้างรายไดแ้ก่คนใน
ชุมชนและให้มีตลาดท่ีรับซ้ืออย่างต่อเน่ืองและมัน่คง ในการตั้งกลุ่มคร้ังแรกนางแดงไดร่้วมกบั
เพื่อนเพียง 7 คน โดยมีตนเองเป็นแกนนาํในการบริหารกลุ่ม มีกิจกรรมระดมเงินออมจากสมาชิก
ทั้งหมดนาํมาไปฝากธนาคาร เพื่อตอ้งการให้สมาชิกไดรั้บเงินปันผลตามจากดอกเบ้ีย โดยไปเช่ือม
กบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ซ่ึงเป็นกลุ่มชาวบา้นท่ีมีรายไดท้างการเกษตรรวมกลุ่มก่อนแลว้ โดย
สมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้ลงประชาคมกันและมีความคิดเห็นตรงกันว่า ตอ้งมีการสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัน้ีใหค้งอยูใ่นชุมชนต่อไป  

 สมาชิกกลุ่มมีการเก็บรวบรวมรายได้หลงัจากหักค่าใช้จ่ายในครอบครัวมา
สะสมเป็นเงินออมเพ่ือใหค้นในชุมชนไดมี้เงินทุนสาํรองในการผลิต โดยชาวบา้นนาํเงินไปออมกบั
กลุ่มเพื่อออมให้กบัครอบครัว โดยจะไดรั้บดอกเบ้ียทดแทนร้อยละ 7 ต่อปี และสามารถกูย้ืมไป
ลงทุนโดยจะคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี ทั้งน้ีเพื่อให้สมาชิกสามารถกูเ้งินจากกลุ่มนาํไปลงทุน
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ประกอบกิจการอาชีพของตน โดยมีกติกาว่าสมาชิกท่ีกูย้ืมเงินทุนไปตอ้งนาํเงินท่ียืมไปมาคืนก่อน 
จึงจะมีสิทธิในการกูย้ืมคร้ังต่อไปได ้วตัถุประสงคข์องการตั้งกลุ่มออมทรัพยก์็เพื่อให้คนในชุมชน
ร่วมกนัออมมีแหล่งเงินกูบ้รรเทาความเดือดร้อนและมีเงินทุนหมุนเวียนในงานหัตถกรรมทอผา้
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี หลงัจากการก่อตั้งกลุ่มเม่ือปี พ.ศ. 2540 กลุ่มได้รับการ
สนบัสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรืองเร่ือยมาอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั  

  (2) การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
  กลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก หมู่ท่ี 4 และออมทรัพยเ์พื่อการ

ผลิตไดรั้บสนบัสนุนหลกัจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี  
เป็นผูใ้ห้งบประมาณส่งเสริมกิจกรรมการทอผา้ก่ีกระตุกมาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูใ้หญ่บา้นโนนงาม ท่ีคอยสนบัสนุนช่วยเหลือในดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
ให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายไปยงัหน่วยงานราชการ ทั้งในระดบัอาํเภอและจงัหวดั นอกจากน้ี ยงัได้
ประสานติดต่อพ่อคา้คนกลางและนายทุนให้มารับซ้ือสินคา้ท่ีชาวบา้นผลิตข้ึน และยงัมีหน่วยงาน
ราชการให้มาช่วยการสนับสนุนในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ในการไปเผยแพร่ศิลปะภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัไปสู่คนภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นท่ี
รู้จกัอยา่งมากข้ึน โดยมีการตั้งร้านคาํปุน ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 331 ตาํบลคาํนํ้ าแซบ อาํเภอวารินชาํราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นร้านคา้เพื่อจาํหน่ายและผลิตภณัฑสิ์นคา้ลายผา้กาบบวัแบบต่างๆ เช่น 
เส้ือผา้ กางเกง หมวก หมอน ท่ีวางแกว้ ผา้ม่าน ผา้พนัคอ เป็นตน้ ให้กบัคนท่ีมาเยี่ยมชมร้าน และ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี ควบคู่กบัสินคา้อ่ืนๆให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือใน
รูปแบบหลากหลาย ซ่ึงเป็นสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีมาจากทัว่จงัหวดัอุบลราชธานี  นอกจากน้ียงัเป็นแหล่ง
เรียนรู้งานหตัถกรรมทอลายผา้กาบบวั ประจาํจงัหวดัอุบลราชธานีดว้ย   

  การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆเหล่าน้ีมีส่วนสาํคญัอย่างยิ่งในการผกัดนัให้
คนในชุมชนสามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง อนัเป็นการช่วยอนุรักษ์เอกลกัษณ์ของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบใหค้งอยูใ่นชุมชนต่อไป จนปัจจุบนัมีผูใ้หค้วามสนใจเขา้ไป
ศึกษาดูงาน ตลอดจนการเขา้มาติดต่อซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ลายกบวัในชุมชนอย่างไม่ขาดสาย แมจ้ะมี
จาํนวนโดยรวมตลอดปียงัไม่มากนกักต็าม 

 3) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัตั้งกลุ่มทอผา้ 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัตั้งกลุ่มต่อการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ การตลาด 

และการสร้างรายไดข้องกลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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  (1) ทาํใหค้นในชุมชนมีความสามคัคี โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มท่ีมาทาํงานรวมกนั 
มีการลงกลุ่มสัมพนัธ์อย่างเอ้ืออารีต่อกนั ช่วยกระตุน้ให้สมาชิกกลุ่มไดร่้วมกนัคิดขบัเคล่ือนกลุ่ม
และช่วยเหลือกนัในการดาํเนินงาน รวมทั้งการประสานร่วมมือกบัผูน้าํชุมชน โดยมีการประชุม
กลุ่มกนัทุกเดือนละๆ 1 คร้ัง ทาํให้ชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ สังเกตไดจ้ากท่ีมีสมาชิกเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และกิจกรรมกลุ่มเองยงัคงดาํรงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 

  (2) สมาชิกกลุ่มมีรายไดม้ัน่คงข้ึน เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์และ
กลุ่มมีเงินสะสมออมทรัพยเ์พื่อการผลิตมากข้ึน ซ่ึงทาํให้คนในชุมชนมีเงินออมและแหล่งเงินกู้
สาํหรับใชห้มุนเวียนในการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึนไปดว้ย นอกจากน้ี ยงัเป็นการช่วยลดหน้ีสินนอก
ระบบใหก้บัชาวบา้นอีกดว้ย  

  (3) สมาชิกกลุ่มมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน คนในชุมชนสามารถยึดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้เป็นอาชีพเสริมรายได ้แลว้นาํรายไดม้าพฒันาความเป็นอยูแ่ละจบัจ่าย
ใชส้อยในส่ิงท่ีจาํเป็นไดดี้ข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถเล้ียงตนเองและคนในครอบครัวใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 

   (4) มีการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้สู่รุ่นหลงั เม่ือกิจกรรม
งานหัตถกรรมทอผา้ดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองการถ่ายทอดความรู้งานหัตถกรรมทอผา้ให้กบัคนใน
ชุมชนท่ีสนใจจึงเกิดข้ึน แมใ้นปัจจุบนัผูส้นใจจะยงัคงมีจาํนวนไม่มากเท่าไหร่นกัก็ตาม แต่มีส่วน
กระตุน้ให้ผูใ้หญ่หรือคนสูงวยัท่ียงัคงทอผา้อยู่ท่ีบา้นเป็นส่วนใหญ่ ดึงลูกหลานบางส่วนมาเรียนรู้
บา้ง ดว้ยการเขา้มาสังเกตและร่วมปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะซ่ึงน่าจะช่วยใหค้นรุ่นใหม่บางคนท่ีตดัสินใจ
จะใชชี้วิตอยูใ่นชุมชนสามารถทาํต่อไปได ้ 
  (5) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสบการณ์ จากการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
หตัถกรรมทอผา้ของกลุ่มอ่ืน อนัจะช่วยพฒันาสมาชิกกลุ่มใหมี้ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มให้
ดีข้ึนและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายมากข้ึน นอกจากการทอผนืผา้เป็นมว้นขายใหพ้อ่คา้
คนกลางท่ีมารับซ้ือเพียงอยา่งเดียว 
  (6) สมาชิกกลุ่มทั้งหมดมีสิทธิกูย้ืมเงินทุนจากกลุ่มได ้โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ตํ่ากวา่ธนาคารหรือแหล่งเงินกูน้อกระบบ ทาํใหก้ลุ่มมีเงินหมุนเวียนสะสมเพ่ิมข้ึน ช่วยใหเ้กิดสภาพ
คล่องในการดาํเนินการ  และเช่ือมต่อการขบัเคล่ือนของกลุ่มให้เป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัของ
สมาชิกกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยฝึกความมีระเบียบวินยัแก่คนในชุมชนดว้ย ดงัท่ีแกนนาํคนหน่ึงไวไ้ดอ้ธิบาย
สั้นๆวา่ “ใครท่ียมืเงินทุนไปใชแ้ลว้ยงัไม่คืนกลุ่ม ทางคณะกรรมการกลุ่มก็จะไม่ใหกู้ย้มืเงินอีก ตอ้ง
นาํเงินท่ีกูย้มืมาคืนกลุ่มใหค้รบถว้นก่อน จึงจะไดรั้บสิทธิการกูย้มืเงินไปลงทุนได”้ 

  ส่วนการพฒันาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรทอผา้ด้วยก่ีกระตุก 
ขณะน้ียงัไม่มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างชัดเจน แมจ้ะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้และพบเห็น
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ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีกลุ่มอ่ืนๆพฒันาข้ึนมาก็ตาม อาจเป็นเพราะยงักลวัว่าจะไม่มีผูรั้บซ้ือสินคา้ท่ีผลิต
ข้ึนมาใหม่นั้นเอง ผลิตภณัฑท่ี์ทาํในปัจจุบนัจึงติดอยูก่บัการทอผา้พื้นลายกาบบวัเพื่อจาํหน่ายใหก้บั
พ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือเท่านั้น แต่ในอนาคตอาจจะมีการพฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เช่น การ
ตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ กางเกง เคร่ืองประดบัร่างกาย ท่ีรองแกว้นํ้ า ฯลฯ นอกจากน้ี ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญับาง
ท่านยงัอธิบายถึงปัจจยับางประการท่ีทาํให้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ยงัไม่สามารถทาํไดต่้อเน่ือง 
ไดแ้ก่ แหล่งงบประมาณสนบัสนุน การให้ความสาํคญัของผูน้าํชุมชนในตาํบลนาเรือง ความสนใจ
ของคนในชุมชน ตลาดท่ีจะรับซ้ือผลิตภณัฑ ์การประชาสัมพนัธ์สินคา้ และยงัขาดประสบการณ์ท่ีดี
ในการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างเป็นรูปธรรมข้ึน ดงัสะทอ้นจากสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้บา้นโนนงาม
ท่านหน่ึง ท่ีกล่าววา่ 

 
“การพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อป้อนสู่ตลาดนั้น ตอนน้ียงัไม่มีผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เพราะยงัไม่มีพ่อคา้คนกลางท่ีจะมารับซ้ือ ... ในสมาชิกกลุ่ม 
เราประชุมกนัในแต่ละเดือนก็มีการพูดกนัว่า จะตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ 
กระเป๋า เคร่ืองประดบัร่ายกายอยู่บา้ง แต่ยงัคงหาผูม้ารับซ้ือสินคา้
ไม่ได้ กลุ่มจึงตอ้งทอผา้พื้นลายกาบบวัแบบเดิมไปก่อน ... แต่ใน
อนาคต ป้าคิดว่าจะไดใ้ส่เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็เองของคนในชุมชนนะ ... 
เพราะมีคนในชุมชนไปเรียนตดัเยบ็เส้ือผา้และนาํกลบัมาสอนคนใน
ชุมชนบา้งแลว้” (นางมี นามสมมติ, 2555) 

 
 สําหรับประโยชน์ในการสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชนนั้น ส่วนใหญ่คนในชุมชน

ยงัคงยดึงานหตัถกรรมทอผา้เป็นอาชีพเสริม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชาวบา้นยงัทาํการเกษตรและรับจา้ง
ไปทาํงานทัว่ไปในชุมชนและต่างถ่ินเป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะการทาํนา บางครอบครัวก็เล้ียงสัตว ์
ปลูกผกัขาย ควบคู่ไปดว้ย อยา่งไรกต็าม ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่การทอผา้กาบบวัเป็นอาชีพเสริมท่ี
มัน่คงกวา่อาชีพอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยงัเป็นการทาํงานท่ีสามารถอยูก่บับา้นไม่ตอ้งไปทาํงานต่างถ่ิน ได้
มีเวลาอยูก่บัครอบครัว  ดงัสะทอ้นจากสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ท่านหน่ึงในบา้นโนนงามวา่ 

 
“รายไดเ้สริมในชุมชน นอกจากการทอผา้กาบบวัแลว้ ยงัไม่มีอาชีพ
อ่ืนท่ีมัน่คงสาํหรับชาวบา้นท่ีน่ีนะ ... ชาวบา้นส่วนใหญ่จะยดึการทอ
ผา้เป็นอาชีพเสริมรายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ ... มนัเป็นการทาํงานอยู่กบั
บา้น เหน่ือยก็พกัแลว้กลบัมาทาํต่อ ไม่มีใครวา่ ... แต่ถา้เราไปทาํงาน
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ต่างถ่ินแลกกับค่าแรง เราตอ้งทาํงานตามท่ีเขาสั่ง ถา้ไม่ทาํเขาก็จะ
ไม่ให้ค่าแรงเรา เราทาํงานทอผา้ท่ีบ้านดีกว่า จะได้มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัว” (นางเขียว นามสมมติ, 2555) 

  
 4) การไปศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีทอผา้ในชุมชนอ่ืน 
 สาํหรับการไปศึกษาดูงานท่ีชุมชนอ่ืนนั้น ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรือง 

อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี ไดมี้การจดัใหก้ลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก บา้น
โนนงาม ไปศึกษาดูงานยงันอกสถานท่ีอยา่งต่อเน่ืองทุกปีๆ ละ 1 คร้ัง โดยกาํหนดคุณสมบติัผูท่ี้จะ
ไปดูงานว่า ตอ้งเป็นผูท่ี้อ่านหนังสือออก เขียนได ้และสามารถนาํประสบการณ์ไดรั้บจากการไป
ศึกษาดูงานกลบัมาถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกในกลุ่มได ้นอกจากน้ี ผูท่ี้ไปศึกษาดูงานยงัตอ้งเป็นสตรีท่ี
เขา้เป็นสมาชิกกลุ่มอยา่งนอ้ย  3 ปีข้ึนไป มีความชาํนาญพร้อมทั้งประสบการณ์ในการทอผา้  

 ลกัษณะการไปศึกษาดูงานท่ีผา่นมามีหลากหลาย เช่น การไปดูผลิตภณัฑท์อผา้ลาย
อ่ืนๆ การไปเรียนรู้จริงจากผูช้าํนาญการในการทอผา้ร่วมกบัชุมชนอ่ืน การไปแลกเปล่ียนความรู้ใน
การจัดการบริหารเงินทุนของกลุ่มอ่ืนให้เป็นระบบมากข้ึน การไปศึกษาดูการผลิตสินค้าอ่ืน 
นอกจากผา้ทอมือ ฯลฯ ดงัคาํบอกเล่าของตวัแทนสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ในบา้นโนนงามท่านหน่ึง 
กล่าววา่ 

 
“สมาชิกกลุ่มในชุมชน จะมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีปีละ 1 
คร้ัง ในแต่ละปีจะแบ่งกนัไปไม่เกิน 10 คน สาํหรับคนท่ีไดไ้ปแลว้ ปี
ต่อมาก็จะไม่ไดไ้ปอีก จะสลบัเปล่ียนกนัไป เพื่อจะไดน้าํเอาความรู้ท่ี
ไดม้าพฒันาชุมชน และถ่ายทอดงานหัตถกรรมทอผา้สู่คนรุ่นใหม่ท่ี
สนใจไดม้าเรียนรู้ ... นอกจากน้ี ยงัเป็นการนาํประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การไปศึกษาดูงานมาปรับปรุงแกไ้ขการทาํงาน … เพื่อให้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้น้ีไดค้งอยู่กบัชุมชนต่อไป” (นางสร้อย 
นามสมมตติ, 2555) 

 
จึงอาจกล่าวโดยสรุปว่า การไปศึกษาดูงานของสมาชิกยงักลุ่มอ่ืน เป็นการช่วยเพ่ิม

ศกัยภาพในการทาํงานของสมาชิกกลุ่มทาํใหไ้ดรั้บความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงสามารถนาํมา
พฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ เพื่อบริหารจดัการกลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็ต่อไปไม่ลม้สลาย รวมทั้ง
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึนตามท่ีลูกคา้ตอ้งการในอนาคต นอกจากการทอ
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ผา้กาบบัวเพื่อขายเพียงสินค้าตัวเดียว ทั้ งน้ีผลจากการไปศึกษาดูงานน่าจะทาํให้ช่วยในการ
ดาํเนินงานกลุ่มมีความเขม้แขง็ยิ่งข้ึนในชุมชน  และสมาชิกไดพ้ฒันามุมมองจากมีประสบการณ์ท่ี
ไดม้านาํมาใชพ้ฒันาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการทอผา้เพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย  

5) แนวทางการพฒันากิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก 
  บา้นโนนงามไดก่้อตั้งกลุ่มข้ึนมาเพื่อตอ้งการให้ชาวบา้นมีอาชีพเสริมรายไดห้ลงั

ฤดูทาํนาท่ีเป็นอาชีพหลกัของคนในชุมชน และเพ่ืออนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
ใหด้าํรงอยูใ่นชุมชนต่อไป จึงไดก่้อตั้งกลุ่มกนัเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2540 และไดด้าํเนิน
กิจกรรมกลุ่มตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ชาวบา้นโนนงามไดก้าํหนดหลกัการพฒันากิจกรรม
กลุ่มร่วมกนัของสมาชิกกลุ่มเอาไว ้3 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ การไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
มีบรรทดัฐานในการทาํงานร่วมกนั และมีเครือข่ายความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกร่วมกนั ดงั
ปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 4.2   
 (1) ความไวว้างใจ การทาํงานอย่างเป็นระบบท่ีจะช่วยให้เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัในครอบครัวและชุมชน จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมีความไวว้างใจกนัและกนั ไม่มีอคติ ไม่คิด
อิจฉาริษยาคนอ่ืน มีการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ไม่มีอารมณ์ร้อนในการทาํงานร่วมกนั 
และลดความรุนแรง 
 (2) บรรทดัฐาน ทุกคนตอ้งเคารพกฎระเบียบ และกฎกติกาของกลุ่มท่ีตั้งข้ึนมา
ร่วมกนั เพื่อให้การทาํงานกลุ่มมีการขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั จึงตอ้งมีการตั้งกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้คารพกฎท่ีตั้งข้ึนร่วมกนั เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
สมาชิกกลุ่มตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยัเป็นฐานเดียวกนั  
 (3) การถ่ายทอด การช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้และเปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคน
ในกลุ่มแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิบติังานร่วมกนั ทั้งให้ความสําคญักบัการไปศึกษาดูงานยงั
กลุ่มอ่ืนๆ และประสานงานขอความร่วมมือสนบัสนุนจากภาครัฐในดา้นการประชาสัมพนัธ์กบัคน
ทัว่ไป และในการจดัหานายทุนมารับซ้ือสินคา้ท่ีผลิตข้ึนต่อไป 
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ตารางที ่4.2 หลกัการพฒันากิจกรรมกลุ่มสตรีทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกในชุมชนบา้นโนนงาม 
 

องค์ประกอบของการพฒันากลุ่ม        ลกัษณะ/ข้อบ่งช้ี 

1. ความไว้วางใจ (Trust) 
1.1 ความไวว้างใจและซ่ือตรงต่อตนเอง     •การทาํงานมีความตั้งใจ 
       และซ่ือสตัยต่์อตนเอง 

1.2 ความไวว้างใจผูอ่ื้น  •มีความไวว้างใจต่อผูท่ี้ให้
คว าม รู้ เ ร่ื อ งการทอผ้า 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผู ้ ใ ห ญ่ ใ น
ชุมชน 

  1.3 ความไวว้างใจในกิจกรรม  •มีความไวว้างใจในกลุ่ม 
 1.4 ความช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในกลุ่ม    •มีความสัมพันธ์กันเครือ

ญาติ ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัดี 
2. บรรทดัฐาน (Norms) 

2.1 การรักษากฎระเบียบ แบบแผน   •เคารพและปฏิบติัตามกฎ
ของกลุ่มในการแกปั้ญหาร่วมกนั  

2.2 การรักษาประเพณีและวฒันธรรม  •มีการรักษาประเพณีและ
วฒันธรรมของชุมชนแต่
เ ป็ น ไ ป ในก ลุ่ ม ท่ี เ ป็ น
ผู ้ใหญ่  และเยาวชนบาง
กลุ่ม 

2.3 ความสาํนึกในหนา้ท่ีรับผดิชอบ  • ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ช า ว 
ชุมชนมีคุณภาพ โดยมา 
จากการแนะนําของผูน้ํา
กลุ่ม  

2.4 ความเคารพ และความเกรงใจซ่ึงกนัและกนั  •เ ช่ือฟัง  และปฏิบัติตาม
เสียงส่วนใหญ่ 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า/ตัวบ่งช้ี             ลกัษณะ/ข้อบ่งช้ี 

3. การถ่ายทอด (Relate) 

3.1 ความสมัพนัธ์ช่วยเหลือกนัภายใน •  มี ก าร ช่วย เห ลือและ
ถ่ายทอดความรู้ ใหช้าวคน
ในชุมชนเปิดโอกาสแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ พื่ อ          
การปฏิบติังานร่วมกนั 

3.2 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มเครือข่ายภายนอก  •  ความสัมพันธ์การไป
ศึกษาดูงานกลุ่มอ่ืนๆ  

3.3 ความสมัพนัธ์กบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  • มีการประสานงานขอ
ความช่วยเหลือและไดรั้บ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
ใ น ด้ า น ก า ร ป ร ะ ช า 
สัมพนัธ์ ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีจา้งผูช้าํนาญเร่ือง
การทอผา้มาฝึกอบรมและ
วสัดุ (ก่ีกระตุก) ในการทอ
ผา้  

 
หมายเหตุ: การสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ท่ีมีประสบการณ์ชาํนาญในการทอผา้ 3 ปี ข้ึนไป 
   และการสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 12 คน 
 
  จึงอาจกล่าวโดยสรุปว่า การดํารงอยู่และเง่ือนไขของภูมิปัญญาท้องถ่ินงาน
หัตถกรรมทอผา้กาบบวัของบา้นโนนงาม สาเหตุท่ีสินคา้ชนิดน้ียงัคงมีอยูไ่ม่สูญหายไปนั้น เพราะ
ยงัคงมีชาวบา้นใชผ้ลิตภณัฑข์องตนอยู่ การไดรั้บประโยชน์ต่างๆจากผา้ชนิดน้ี และมีการถ่ายทอด
สินคา้น้ีสู่คนรุ่นหลงั แมจ้ะมีคนรุ่นหลงัสนใจไม่มาก แต่ก็ยงัมีอย่างต่อเน่ือง ทาํให้คนรุ่นหลงัท่ี
เรียนรู้ เกิดการอนุรักษ์ หวงแหน ประกอบกบัไดรั้บการสนับสนุนจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะผูน้าํ
ชุมชนตาํบลนาเรืองท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การสานต่องานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของคนในชุมชน
ใหมี้รายไดเ้สริม มีงานทาํอยูท่ี่บา้น แมว้า่สภาพทางสงัคมจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมกต็าม 
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 4.6 แนวโน้มในอนาคตของภูมิปัญญาท้องถิน่งานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว 

 
 ในการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัของ
บา้นโนนงามนั้น ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายขอกดงัต่อไปน้ี 
  
 4.6.1 ปัจจัยภายใน 
 ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษก์ารทอผา้กาบบวับา้นโนนงามมีดงัต่อไปน้ี 

1) แหล่งวตัถุดิบ 
แหล่งวตัถุดิบหลกัคือดา้ยท่ีใชใ้นการทอผา้กาบบวั  ในปัจจุบนัไดม้าจากพ่อคา้คนกลาง

ท่ีนาํดา้ยสงัเคราะห์มาใหฟ้รี เพื่อใหช้าวบา้นผลิตสินคา้ส่งขายใหต้นเอง ท่ีอยูข่องพ่อคา้คนกลางห่าง
จากหมู่บา้นโนนงามประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น ถา้เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวัในสภาวะราคา
นํ้ ามนัแพงปัจจุบนัตอ้งใชเ้งินเป็นค่านํ้ ามนัไป-กลบัประมาณ 30 บาทต่อคร้ัง แหล่งวตัถุดิบในการ
ทอผา้กาบบวัจึงมีความสะดวกกว่าสมยัก่อนท่ีชาวบา้นในชุมชนตอ้งปลูกฝ้าย ปลูกหม่อน เล้ียงไหม 
ดว้ยตนเอง แต่ปัจจุบนัไม่ตอ้งพยายามจดัหาวตัถุดิบอยา่งต่อเน่ืองเหมือนสมยัก่อน เพียงแค่นาํดา้ยท่ี
ไดรั้บจากพอ่คา้คนกลางมาทอเพื่อจาํหน่ายเท่านั้น 

การท่ีมีแหล่งวตัถุดิบสาํหรับใชใ้นงานหัตถกรรมทอผา้ของชาวบา้นโนนงามซ่ึงเขา้ถึง
ง่ายน้ี ทาํให้ตน้ทุนในการจดัหาวตัถุดิบของชาวบา้นตน้ทุนตํ่า จึงไม่มีปัญหาในอนาคตสาํหรับการ
ผลิตผา้เพื่อจาํหน่ายขายใหพ้อ่คา้คนกลางท่ีมารับซ้ือ จะเห็นไดจ้ากคาํบอกเล่าของชาวบา้นในชุมชน
ท่านหน่ึงเล่าวา่ 

   
“วตัถุดิบท่ีใชส้มยัก่อนกบัปัจจุบนัมีความแตกต่างกนั โดยสมยัก่อนนั้นคน
ทอผา้จะตอ้งปลูกตน้หม่อนก่อน เพื่อนาํใบหม่อนไปให้ตวัไหมกิน จึงจะ
ไดรั้งไหมนาํมาป่ันเอาเส้นใยไหม  แลว้มายอ้มเป็นสีต่างๆ นาํไปตากแดด
ให้แห้ง จากนั้นจึงนาํมาทอเป็นผา้ลายต่างๆตามท่ีตอ้งการ แต่ปัจจุบนัมี
พ่อคา้คนกลางนําด้ายสําเร็จรูปท่ีทาํมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมาให้
ชาวบา้น หนา้ท่ีของตนจึงมีเพียงผลิตผา้เพื่อจาํหน่ายเท่านั้น” (นางสา นาม
สมมติ , 2555)  
 

  ดงันั้นอาจกล่าวสรุปวา่ วตัถุดิบสาํหรับงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัในปัจจุบนัหาไดง่้าย 
และมีความสะดวกกวา่อดีต เพราะไม่ตอ้งยุง่ยากในการจดัหาและเตรียมดว้ยตนเอง มีพ่อคา้คนกลาง
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นาํดา้ยสาํเร็จรูปมาใหฟ้รี โดยไม่ตอ้งปลูกฝ้าย ปลูกหม่อน เล้ียงไหมเองเหมือนสมยัก่อน  จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งเสริมการทอผา้  แต่กลบัเป็นส่วนท่ีส่งเสริมการทอผา้ให้ทาํไดส้ะดวกและไม่
จาํกดัปริมาณ 
  2) ผูผ้ลิตและแรงงานในการผลิต 
  ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัท่ีบา้นโนนงามมีอยู่ 72 หลงัคาเรือน และ
คาดว่าจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แมจ้ะไม่มากนักก็ตาม เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างอาชีพท่ีทาํให้
ชาวบ้านมีรายได้เสริมท่ีมั่นคง โดยสามารถทาํงานอยู่กับบา้นและมีคนจัดหาวตัถุดิบมาให้ฟรี 
นอกจากน้ี ในชุมชนเองยงัคงมีเยาวชนในชุมชนให้ความสนใจ โดยมีการเรียนการสอนกนัภายใน
ครอบครัวอยู่บา้ง เพราะยงัถือว่าเป็นกิจกรรมสําคญัของครอบครัว จากการสังเกต พบว่า เยาวชน
บางคนท่ีกาํลงัเรียนหนงัสือในโรงเรียนใกลบ้า้นเม่ือกลบัมาถึงบา้นก็จะมาช่วยแม่ทอผา้ ป่ันดา้ย กอ
หลอด ยอ้มผา้บา้ง เด็กบางคนทาํงานช่วยครอบครัวดว้ยจนบางวนัแทบไม่ไดไ้ปเล่นกบัเพื่อนๆเลย 
ทั้งน้ีเพราะรู้ดีว่า การท่ีจะไดผ้า้มาแต่ละผืนตอ้งใชเ้วลาหลายวนัหรือหลายสัปดาห์ ข้ึนอยูก่บัความ
ละเอียดของลายผา้ จึงตอ้งมีความพยายามท่ีจะทาํ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครอบครัวท่ีทาํการ
ทอผา้พบว่า ยงัคงมีลูกๆ ท่ีสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้จากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลงัอยู่
บา้ง ในขณะเดียวกนัชาวบา้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการดาํรงอยูข่องงานน้ี จึงน่าเช่ือว่า
คนในชุมชนจะเสียดายหากมนัตอ้งสูญหายไปจากหมู่บา้นโนนงาม ดังท่ีได้ทราบจากถอ้ยคาํท่ี
ตวัแทนกลุ่มสมาชิกทอผา้ในบา้นโนนงาม ท่านหน่ึงสะทอ้นออกมาวา่ 

 
“ป้าว่าการทอผา้ยงัคงจะมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ไม่สูญหายไปจากชุมชน
แน่นอน  เพราะยงัคงมีเด็กๆท่ีเรียนหนงัสืออยูท่ี่บา้นช่วยครอบครัวในการ
ป่ันหลอด ตากดา้ย ... ป้าเองก็ยงัมีลูกสาวท่ีช่วยทอผา้อยูท่ี่บา้น” (นางใบ 
นามสมมติ, 2555)  

 
  อยา่งไรกต็าม การท่ีผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ น่าจะเช่ือมโยงกบัความ
นิยมของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญัดว้ย ตราบใดท่ีความนิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัต่อผา้กาบบวัเพิ่มมาก
ข้ึน ก็ยิ่งทาํให้ผูผ้ลิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัมากข้ึนตามไปดว้ย เพราะผูผ้ลิต
จะอยูร่อดไดก้เ็พราะมีผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตเพิ่มข้ึนนัน่เอง   

สาํหรับผูท่ี้ยงัประกอบอาชีพทาํงานหตัถกรรมทอผา้ในชุมชนโนนงามในปัจจุบนั พบว่า 
มีอยูก่วา่ 72 ครัวเรือน ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งอีก 10 ครัวเรือนดงัต่อไปน้ี 
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 1) ครัวเรือนป้าสา (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบดว้ยป้าสา ลุงใหญ่ 
(สามีป้าสา) นายขาว (ลูกชายคนโต) นายสม้ (ลูกชายคนรอง) ลูกๆ ทั้งสองคนทาํงานท่ีกรุงเทพฯ กนั
หมด โดยจะกลบับา้นปีละคร้ังสองคร้ังเท่านั้น ส่วนสามีกไ็ปทาํงานก่อสร้างท่ีบา้นนาเรือง มีเพียงป้า
สาคนเดียวท่ียงัคงทาํอาชีพงานหตัถกรรมทอผา้น้ี ไม่มีลูกหลานคนไหนเลยท่ีสืบทอดต่อ 

2) ครัวเรือนป้าใจ (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบดา้ย ป้าใจ นายพงษ ์
(สามีป้าใจ) นางสาวกญัญา (ลูกสาวคนโต) เด็กชายวีระพงษ ์(ลูกชายคนเลก็) สามีทาํงานรับจา้งใน
ทัว่ไปแถวๆบา้น ส่วนลูกสาวคนโตไปเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนใกลบ้า้น ลูกชายคนเลก็เพิ่งมีอายไุด้
เพียง 3 เดือนเท่านั้น ป้าใจกล่าวว่า ลูกสาวท่ียงัคงช่วยแม่ทาํงานหัตถกรรมทอผา้อยู่ ส่วนสามีก็
ออกไปทาํงานแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านตอนเย็น ในครัวเรือนน้ีมีนางกับลูกสาวท่ียงัช่วยทาํงาน
หตัถกรรมทอผา้น้ีอยู ่

3) ครัวเรือนป้านก (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบดว้ยป้านก นายชยั 
(สามีป้านก) นางสาวส้ม (ลูกสาวคนโต) นางสาวสร้อย (ลูกสาวคนท่ีสอง) นายชยัทาํงานรับจา้ง
ทัว่ไปในหมู่บา้น นางสาวสม้เรียนอยูต่่างจงัหวดั นางสาวสร้อยยงัคงเรียนหนงัสืออยูท่ี่โรงเรียนใกล้
หมู่บา้น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แรงงานการทอผา้ในครัวเรือนเพียง 3 คน สามีก็มาช่วยบา้ง ส่วนใหญ่
กจ็ะเขา้มาช่วยหลงัจากกลบัจากทาํงานและวนัท่ีไม่ไดไ้ปทาํงานเท่านั้น 

4) ครัวเรือนป้าเขียว (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบดว้ย นายทอง (สามี
ป้าเขียว) นางนํ้ าฝน (ลูกสาวคนโต) เด็กหญิงแพรว (ลูกสาวคนเล็ก) นายทองทาํงานรับจา้งขบั
รถบรรทุกในเมืองอุบล นางนํ้ าฝนแต่งงานแลว้ มีลูกสาวอายเุพียง 1 ขวบ และอาศยัอยูท่ี่บา้น นาง
นํ้ าฝนจึงยงัคงทอผา้ช่วยแม่อยู่กับบา้น ส่วนนางสาวแพรวไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
กรุงเทพฯ ป้าเขียวทาํงานหตัถกรรมทอผา้อยูท่ี่บา้นกบัลูกสาวคนโตเพียงสองคนเท่านั้น  

5) ครัวเรือนป้าใบ (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบดว้ย นายทา (สามีป้า
ใบ) ยายมี (แม่ของนายทา) นางสาวกาญ (ลูกสาวคนโต) นางสาวบุ๋ม (ลูกสาวคนเลก็) นายทาทาํงาน
รับจา้งทัว่ไปในหมู่บา้น ยายมีป่วยเป็นอมัพาธ ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้นางสาวกาญ เรียนอยูม่หาลยั
ในตวัจงัหวดั นางสาวบุ๋มเรียนอยูท่ี่บา้น มีเพียงป้าใบและลูกสาวคนเลก็ยงัคงทาํงานทอผา้อยูก่บับา้น  

6) ครัวเรือนป้าสร้อย (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบดว้ย ป้าสร้อย นาย
เฉลิม (สามีป้าสร้อย) นางสาวปลา (ลูกสาวคนโต) นางสาวปู (ลูกสาวคนสุดทอ้ง) นายเฉลิมทาํงาน
ทอผา้ช่วยภรรยาท่ีบา้น นางสาวปลาและนางสาวปู ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกรุงเทพฯ มี
เพียงป้าสร้อยทาํงานหตัถกรรมทอผา้อยูก่บับา้นกบัสามี เวลาใครเหน่ือยก็พกั พอหายเหน่ือยก็ทอผา้
ต่อพลดัเปล่ียนกนัทาํ ป้าสร้อยอธิบายว่า การท่ีจะหวงัใหลู้กๆมาช่วยทาํคงเป็นไปไดย้าก เพราะเป็น
งานท่ีตอ้งใชเ้วลานานในการทอผา้และตอ้งใชค้วามอดทนอย่างสูงกว่าจะไดผ้า้มาแต่ละผืน ลูกจึง
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ชอบไปทาํงานในโรงงานมากกว่ามานัง่ช่วยพ่อแม่ทอผา้ท่ีบา้น โดยเห็นว่าไดเ้งินเร็วกว่า ไม่เหน่ือย
มากหนกัและยงัคุม้กบัค่าแรงท่ีไดรั้บอีกดว้ย 

7) ครัวเรือนป้าสวย (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบดว้ย ป้าสวย นายชยั 
(สามีป้าสวย) นางสาวส้มโอ (ลูกสาวคนโต) เด็กชายเคก้ (ลูกชายคนสุดทอ้ง) นายชยัทาํงานรับจา้ง
ทัว่ไปในหมู่บา้น นางสาวส้มโอทาํงานช่วยแม่ทอผา้ท่ีบา้น  เด็กชายเคก้เรียนอยู่โรงเรียนใกลบ้า้น 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ครัวเรือนป้าสวยยงัคงมีลูกสาวคนโตท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 และ
ไม่ไดไ้ปทาํงานท่ีไหน มาช่วยแม่ทอผา้ท่ีบา้น เพื่อจะใหค้รัวเรือนมีรายไดท่ี้ดีข้ึน  

8) ครัวเรือนป้ามี (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบดว้ย ป้ามี นายตา (สามี
ป้ามี) นางสาวหนุ่ย (ลูกสาวคนโต) นายหน่าย (ลูกชายคนเล็ก) นายตาทาํงานรับจ้างทัว่ไปใน
หมู่บา้น นางสาวหนุ่ยทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกรุงเทพฯ นายหน่ายเรียนอยู่ในมหาลยัใน
จงัหวดัอุบลฯ ป้ามีเป็นคนเดียวท่ียงัคงทาํงานทอผา้ท่ีบา้นเพื่อหาเงินส่งลูกชายคนเลก็เรียนหนงัสือ 

9) ครัวเรือนป้าริน (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ประกอบดว้ย ป้าริน นายลา 
(สามีป้าริน) นางสาวส้ม (ลูกสาวคนโต) นางสาวสร้อย (ลูกสาวคนรอง) นางสาวสวย (ลูกสาวคนท่ี
สอง) นางสาวแพน (ลูกสาวคนสาม) เด็กชายแมน (ลูกชายคนสุดทอ้ง) นายลาทาํงานรับจา้งทัว่ไป
ในหมู่บา้นโนนงาม นางสาวส้มและนางสาวสวยทาํงานช่วยแม่ทอผา้ท่ีบา้น นางสาวแพนเรียนอยู่
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประจาํอาํเภอ เด็กชายแมนเรียนอยูท่ี่บา้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
เพียงครัวเรือนของป้ารินท่ีแตกต่างจากครัวเรือนอ่ืน เพราะมีสมาชิกหลายคนในครัวเรือน โดย
เฉพาะท่ีเป็นผูห้ญิงซ่ึงส่วนใหญ่เรียนจบเพียงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก็ไม่ไดเ้รียนต่อ จึงมาช่วยแม่ทอ
ผา้จึงไดค่้าตอบแทนจากการจาํหน่ายผา้มากพอสมควร  

10) ครัวเรือนป้าพร (นามสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบดว้ยป้าพร นายยุน่ 
(สามีป้าพร) นายขาว (ลูกชายคนโต) นายทอง (ลูกชายคนรอง) นายเอก (ลูกชายคนสุดทอ้ง) นายยุน่ 
ทาํงานรับจา้งทัว่ไปในหมู่บา้น นายขาว นายทอง และนายเอกทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
กรุงเทพฯ ในครัวเรือนป้าพรจึงมีเพียงป้าคนเดียวท่ียงัคงทอผา้อยูท่ี่บา้น ส่วนสามีของป้าจะช่วยทาํ
บา้ง เม่ือกลบัจากทาํงานนอกบา้นหรือวนัท่ีไม่ไดไ้ปทาํงาน  

นอกจากน้ีจากการสอบถามครัวเรือนท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษา จาํนวน 10 ครัวเรือน ทาํให้
ทราบรายไดจ้ากการทอผา้ของแต่ละครอบครัวได ้ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
ดงัต่อไปน้ี  

ครัวเรือนท่ี 1 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ เมษายน และกรกฎาคม จาํนวน 4,000 บาท เดือนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดคือ เดือนมกราคม 
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สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม และธนัวาคม จาํนวน 2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 2,750 
บาท ต่อเดือน 

 ครัวเรือนท่ี 2 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบวา่ เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ เดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน กรกฎาคม และพฤศจิกายน จาํนวน 4,000 บาท 
เดือนท่ีมีรายไดน้้อยท่ีสุดคือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม และธันวาคม 
จาํนวน 3,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 3,500 บาท ต่อเดือน 

ครัวเรือนท่ี 3 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ มกราคมและเมษายน จาํนวน 5,000 บาท เดือนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดคือ เดือนพฤษภาคม 
สิงหาคม กนัยายน กนัยายน และพฤศจิกายน จาํนวน 2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 
3,500 บาท ต่อเดือน  

ครัวเรือนท่ี 4 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ เดือนมกราคมและกรกฎาคม จาํนวน 5,000 บาท เดือนท่ีมีรายไดน้้อยท่ีสุดคือ เดือน
พฤศจิกายน จาํนวน 2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 3,660 บาท ต่อเดือน 

ครัวเรือนท่ี 5 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ เดือนมกราคม กมุภาพนัธ์ เมษายน มิถุนายนกรกฎาคมและตุลาคม จาํนวน 5,000 บาท บาท 
เดือนท่ีมีรายไดน้้อยท่ีสุดคือ เดือนพฤศจิกายน จาํนวน 2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 
4,000 บาท ต่อเดือน 

ครัวเรือนท่ี 6 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ เดือนตุลาคม จาํนวน 5,000 บาท เดือนท่ีมีรายไดน้้อยท่ีสุดคือ เดือนเมษายน มิถุนายน 
สิงหาคม และพฤศจิกายน จาํนวน 2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 3,000 บาท ต่อเดือน 

ครัวเรือนท่ี 7 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า ครัวเรือนน้ีมีรายได้
มากและนอ้ยคร่ึงต่อคร่ึงในจาํนวน 12 เดือน คือเดือนท่ีมีรายไดม้ากเท่ากนัทั้ง 6 เดือน จาํนวน 3,000 
บาท และเดือนท่ีมีรายไดน้อ้ยเท่ากนัทั้ง 6 เดือน จาํนวน 2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 
2,500 บาท ต่อเดือน 

ครัวเรือนท่ี 8 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ เดือนกุมภาพนัธ์และเมษายน จาํนวน 5,000 บาท และเดือนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดคือ เดือน
พฤศจิกายน จาํนวน 2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 3,750 บาท ต่อเดือน 

ครัวเรือนท่ี 9 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายไดม้าก
ท่ีสุดคือ เดือน เมษายน จาํนวน 7,000 บาท และเดือนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดคือ เดือนธนัวาคม จาํนวน 
2,000 บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 5,000 บาท ต่อเดือน 
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ครัวเรือนท่ี 10 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัในแต่ละเดือนพบว่า เดือนท่ีมีรายได้
มากท่ีสุดคือ เดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ เมษายน และสิงหาคม จาํนวน 4,000 บาท และเดือนท่ีมี
รายไดน้้อยท่ีสุดคือ และเดือนท่ีมีรายไดน้้อยท่ีสุดคือ เดือนมิถุนายนและธันวาคม จาํนวน 2,000 
บาท มีรายไดต้ลอดปีเฉล่ีย จาํนวน 3,100 บาท ต่อเดือน 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นทาํให้เห็นว่า ในแต่ละเดือนครัวเรือนท่ีมีการขายผา้มี
รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัแรงงานท่ีมีในครัวเรือนเป็น
สาํคญั โดยอาจมาจากหลายปัจจยั เช่น ในเดือนมีนาคมสมาชิกในครัวเรือนอยูก่นัพร้อมหนา้ ช่วยกนั
ทาํหลายๆ คน ทาํให้สามารถทอผา้ไดม้ากข้ึน  จึงทาํให้ในเดือนนั้นๆมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน หากช่วงใด
สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหน่ึงบางเดือนอาจจะไม่สบายหรือไปทาํงานอยา่งอ่ืนแทน ก็จะทาํให้
สามารถทอผา้จาํนวนลดลง เพราะมีกาํลงัคนทาํนอ้ย จึงทาํให้รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัลด
น้อยลงไปดว้ย ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ ในฤดูการเพาะปลูก ทุกครัวเรือนมีรายไดจ้ากการทอผา้
ลดลง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงท่ีตอ้งเตรียมการเพาะปลูก
ขา้วนาปี มีการจาํหน่ายผา้กาบบวัในช่วงน้ีของแต่ละครัวเรือนก็ลดลง และอีกช่วงหน่ึงคือระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นฤดูช่วงเก็บเก่ียว รายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้กาบบวัลดลง
เช่นกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 



 

 
 

ตารางที ่4.3 รายไดก้ารจาํหน่ายผา้ของกรณีตวัอยา่งสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 10 ครัวเรือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: จากการสมัภาษณ์กลุ่มสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 

ลาํดับ
ครัวเรือน 

รายได้ 
มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม เฉลีย่ 

1 2,000 3,000 3,000 4,000 3,000 3,000 4,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,750 
2 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 3,000 3,500 
3 5,000 4,000 3,000 5,000 2,000 4,000 4,000 4,000 2,000 4,000 2,000 3,000 3,500 
4 5,000 4,000 3,000 3,000 4,000 4,000 5,000 4,000 4,000 3,000 2,000 3,000 3,666 
5 5,000 5,000 4,000 5,000 3,000 5,000 5,000 4,000 3,000 5,000 2,000 3,000 4,000 
6 4,000 3,000 4,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 5,000 2,000 3,000 3,000 
7 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,500 
8 4,000 5,000 4,000 5,000 3,000 4,000 4,000 4,000 3,000 4,000 2,000 3,000 3,750 
9 6,000 6,000 5,000 7,000 4,000 4,000 5,000 6,000 5,000 5,000 5,000 3,000 5,000 
10 4,000 4,000 3,000 4,000 3,000 2,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 2,000 3,100 
รวม 41,000 41,000 46,000 41,000 30,000 32,000 40,000 35,000 31,000 37,000 27,000 27,000 3,460 
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ขอ้มูลจากตารางสามารถสรูปไดว้่า  ครัวเรือนท่ีมีการทอผา้มีรายไดจ้ากการทอผา้เฉล่ีย
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,000 – 7,000 บาท เม่ือนาํไปเทียบกบัรายไดข้ั้นตํ่าของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 8,000 บาท แลว้จะเห็นไดว้่า รายไดใ้นจากงานหตัถกรรม
ทอผา้กาบบวัตํ่ากว่ารายไดข้ั้นตํ่าของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมพอสมควร  ดงันั้น รายได้
จากงานหตัถกรรมทอผา้ในปัจจุบนันั้นถือวา่นอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัราย 

ไดก้ารเป็นแรงงานรับจา้งจากโรงงานอุตสาหกรรม รายไดน้ี้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คน
รุ่นใหม่ให้ความสนใจงานหัตถกรรมทอผา้ไม่มากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีสังเกตเห็นในพื้นท่ีพบว่า 
ส่วนใหญ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานหัตถกรรมทอผา้จะเป็นผูสู้งอายแุละวยัทาํงานท่ีอยูท่ี่บา้นมากกว่าเด็ก
วยัรุ่น จะมีบา้งก็เพียงแต่เยาวชนท่ีเป็นลูกหลานของคนในชุมชนท่ียงัเรียนหนังสือท่ีอยู่ท่ีบา้นซ่ึง
ยงัคงช่วยพ่อแม่ทาํงานหลงัเลิกเรียนและวนัหยุดเรียน แต่ก็เป็นส่วนนอ้ย  จึงน่ากงัวลว่าในอนาคต
ผูสู้งอายแุละคนวยัทาํงานเหล่าน้ีแก่ตวัลง หากไม่มีคนวยัรุ่นลูกหลานของชาวบา้นโนนงามสืบทอด
อยา่งต่อเน่ืองและจาํนวนมากพอ งานหตัถกรรมทอผา้น้ีกอ็าจจะประสบปัญหาได ้

3) รายไดข้องผูผ้ลิต 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนหน้าน้ีว่า ผูท่ี้ทาํการผลิตงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัท่ีบา้นโนน

งามในปัจจุบนัมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากการทอผา้อยูท่ี่ในช่อง 2,000 – 7,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความขยนัในการทาํและจาํนวนสมาชิกของคนในครัวเรือนท่ีร่วมทาํ เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับ
รายไดข้ั้นตํ่าของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแลว้ถือไดว้่าน้อยกว่าพอสมควร จะเห็นไดจ้ากการ
สมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้กาบบวัท่านหน่ึง ท่ีสะทอ้นออกมาอยา่งน่าสนใจวา่  

 
“พูดถึงอาชีพทอผา้กาบบวัน้ีนะ อนัท่ีจริงมีรายไดไ้ม่มากเท่าไหร่ในแต่ละ
เดือน เทียบกบัค่าแรงในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ท่ีโนน้ดีกว่าเยอะ ไหน
จะค่าแรง ค่าโอที ค่าสวสัดิการต่างๆ ในเดือนๆหน่ึงไดม้ากกว่าการทอผา้
กาบบวัเยอะ … อยา่งเม่ือก่อนตอนเด็กๆ ก็ช่วยแม่ท่ีบา้นทอผา้เหมือนกนั 
แต่พอจบจากโรงเรียนก็เขา้ไปกรุงเทพมหานครเพ่ือทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเหมือนคนอ่ืนๆ แต่กลบัมาแม่ท่ีบา้นก็ยงัทอผา้อยูไ่ม่ไดท้ิ้งไป
ไหน เขาเห็นว่าเงินนอ้ยสู้ไปทาํงานในโรงงานไม่ได ้... พออายุมาก เขาก็
เลิกจ้าง จึงกลบัมาอยู่บา้น ไม่ได้ทาํอะไรก็กลบัมาทอผา้อีก … มนัเป็น
อาชีพเสริมไดน้ะ เดือนๆหน่ึงกต็กหลายพนับาท เพราะทุกคนในครอบครัว
ช่วยกนัทาํ ถา้ทอผา้ไดเ้ยอะก็ไดเ้งินใชจ่้ายในครอบครัวเยอะ เหน่ือยเราก็
พกั  ก็เราเป็นเจ้าของไม่มีใครมาบังคบั ป้าว่าดีกว่าไม่มีอะไรให้ทาํ ... 
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ทาํงานอยูก่บับา้นตนเอง พอทอผา้เสร็จแลว้ก็ขายใหก้บัพ่อคา้คนกลางท่ีมา
รับซ้ือ แทบไม่ไดล้งทุนเท่าไรนกั จะมีก็แต่แรง ป้าคิดว่าคุม้นะ ดา้ยท่ีจะทอ
เขากใ็หเ้รามาฟรี มาส่งถึงท่ีอีกต่างหาก ” (นางสา นามสมมติ, 2555) 

 
 4) ราคาสินคา้ท่ีไดรั้บ 
 ราคาของผา้ทอลายกาบบวัน้ีจาํหน่ายคิดตามความยาวของผา้ คือ 1 มว้น ความยาว 100 
เมตร ใชเ้วลาในการทอประมาณ 15 วนั หรือบางครอบครัวอาจใชเ้วลา 7 วนั หากมีผูช่้วยหลายคน 
เม่ือนาํมาขายจะคิดเป็นเมตรละ 10 บาท 100 เมตร จะได ้ผา้ 1 มว้น เป็นราคา 1,000 บาท อยา่งไรก็
ตามราคาน้ีถือว่าค่อนขา้งตํ่าเม่ือพิจารณาถึงฝีมือและระยะเวลาในการทาํนาน ในยุคสมยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความตอ้งการเงินมาใชใ้นการดาํรงชีวิตมากเช่นน้ี จึงเกิด
คาํถามว่า เม่ือคิดว่าเป็นผูผ้ลิตผลงานจะสามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันงาน
หตัถกรรมทอผา้กาบบวัไดรั้บการส่งเสริมจนกลายเป็นหน่ึงในงานเชิงวฒันธรรมท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสังคม การดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัใน
ปัจจุบันจึงเก่ียวขอ้งกับรายได้จากการจาํหน่ายสินคา้พื้นบ้านชนิดน้ีด้วย และการดาํรงอยู่ได้ดี
พอสมควรของผูผ้ลิตจาํนวนหน่ึงท่ียงัคงยึดอาชีพการทาํงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัในปัจจุบนั แม้
จะมีความผกูพนัในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรมมากเพียงใดกต็าม 

จากการสังเกตในและพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการกบัผูน้าํกลุ่มกิจกรรมในพื้นท่ีศึกษา ใน
ประเด็นของผูท่ี้ซ้ือสินคา้ผา้กาบบวัพบว่า ผูท่ี้ซ้ือผา้กาบบวัเป็นพ่อคา้คนกลางซ่ึงมีเพียงสองราย
เท่านั้น ไม่มีการแข่งขนักนัชดัเจน ราคาของงานหัตถกรรมทอผา้ท่ีซ้ือเป็นราคาท่ีค่อนขา้งตํ่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหพ้่อคา้คนกลางนิยมซ้ือผา้ลายกาบบวันาํไปขาย
ต่อให้นายทุนท่ีนาํไปตดัเป็นเส้ือผา้ซ่ึงจะไดก้าํไรสูง ถึงแมช้าวบา้นเองดูเหมือนจะรับไดจ้ากการท่ี
สะทอ้นออกมาวา่ไม่ไดล้งทุนอะไร เพียงแค่ลงแรงทอผา้และนาํไปส่งจาํหน่ายใหก้บัพ่อคา้คนกลาง
เท่านั้น แต่ชาวบา้นเหล่าน้ีไม่ไดคิ้ดค่าแรงงานท่ีเสียไปในแต่ละวนัซ่ึงไม่นอ้ย กว่าจะไดผ้า้แต่ละผืน
ตอ้งเสียแรงเสียเวลาในการนัง่ทอผา้เป็นเวลานาน แต่มีขอ้ดีตรงท่ีมีอิสระเหน่ือยเม่ือไหร่ก็พกัได ้ไม่
เหมือนกบัทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า ราคาของงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัท่ีจาํหน่ายนั้นใน
ปัจจุบนัมีราคาค่อนขา้งตํ่า  จึงทาํให้ไดรั้บความนิยมซ้ือจากผูบ้ริโภค รวมทั้งนายทุนและพ่อคา้คน
กลางท่ีไดสิ้นคา้ราคาถูก แต่มีคุณภาพดี เม่ือเปรียบเทียบกบัเน้ือผา้ของผา้ทอท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีผลิต
จากโรงงานแลว้ เน้ือผา้ท่ีทอดว้ยมือจะมีเน้ือละเอียดสวยงามและทนทานกว่าผา้ท่ีผลิตจากโรงงาน
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เสียอีก ราคาท่ีค่อนขา้งตํ่าน้ีอาจมีผลทาํให้ไม่มีแรงจูงใจในการผลิตของชาวบา้นมากพอ และอาจ
กระทบการเขา้มาร่วมกิจกรรมน้ีอยา่งจริงจงัของคนรุ่นใหม่ได ้
 5) ความนิยมผา้กาบบวัของคนในชุมชนในปัจจุบนั 
 ความนิยมผา้กาบบวัของในชุมชนบา้นโนนงามยงัคงมีอยู่ในปัจจุบนั จาการสังเกต 
พบวา่ ยงัมีชาวบา้นใหค้วามสนใจและใชป้ระโยชน์จากผา้กาบบวัอยู ่ดว้ยการทอผา้ข้ึนมาเพื่อใชเ้อง
ในชุมชนและเพ่ือจาํหน่าย นอกจากน้ีคนในชุมชนเองยงัคงตอ้งการจะพฒันาผลิตภณัฑผ์า้กาบบวัใน
รูปแบบใหม่ๆ  นอกจากการผลิตเป็นผา้พื้นเมืองเพ่ือจาํหน่ายให้คนนอกชุมชน อีกทั้งยงัพบความ
ตอ้งการเรียนรู้การทอผา้กาบบวัและการทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ทั้งจากคนในชุมชนและจากชุมชนอ่ืนๆ
เพิ่มมากข้ึนในระยะหลงั โดยมีการไปเรียนรู้จากชุมชนอ่ืน เพื่อนาํมาพฒันาผลิตภณัฑง์านหตัถกรรม
ทอผา้ใหมี้การแปรรูปเป็นสินคา้สาํเร็จรูป ซ่ึงอาจจะทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงในรูปแบบท่ีไม่เพียงแต่
เน้นทอผา้พื้นเมืองเท่านั้น ทั้งน้ีหากมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ในอนาคตอาจจะเป็นการนาํผา้มาผลิต
เป็นเส้ือผา้ และของใชต่้างๆ เช่น กระเป๋า ท่ีวางแกว้ เป็นตน้  

นอกจากนั้นยงัพบวา่ ยงัคงมีคนในชุมชนนิยมนาํมาสวมใส่เส้ือผา้ท่ีตดัจากผา้กาบบวั ทั้ง
ในชีวิตประจาํวนั  สวมใส่ในงานประเพณีสาํคญัทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และนาํไปมอบเป็นของ
กาํนลัให้แก่ญาติๆ และคนภายนอกท่ีมาเยี่ยมเยียนคนในชุมชน ซ่ึงการใชป้ระโยชน์งานหัตถกรรม
ทอผา้กาบบวัในลกัษณะน้ีมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ดังคาํอธิบายของ
ตวัแทนสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ในบา้นโนนงามน้ีวา่ 

 
“ คนในชุมชนบา้นโนนงามยงัคงมีการสวมใส่เส้ือผา้กาบบวัในชุมชนอยู ่
ส่วนใหญ่แลว้พอทอเป็นผา้พื้นเสร็จแลว้ ก็จะไปจา้งเจา้ของร้านในเมืองให้
เขาตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ กางเกง บางครอบครัวทอผา้เสร็จแลว้ไม่ไดข้าย  ก็ไป
แจกใหญ้าติพี่นอ้งในชุมชนใช ้เพื่อนาํไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้สวมใส่ในงานบุญ
ประเพณีของทอ้งถ่ิน เช่น งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ งานบุญบั้งไฟและ
งานประเพณีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา .... การใชผ้า้กาบบวันั้นจึง
ยงัคงมีอยู่ในชุมชนอยู่  เพราะเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือเส้ือผา้สวมใส่ 
อีกอยา่งหน่ึงการใส่ผา้กาบบวัในประเพณีต่างๆ ถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม
ของชาวจงัหวดัอุบลราชธานีอีกดว้ย” (นางเขียว นามสมมติ, 2555) 

 
ผา้กาบบวัในปัจจุบนัสามารถจาํหน่ายใหก้บัพ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิต โดยพ่อคา้

คนกลางจะไปจาํหน่ายให้นายทุนอีกทอดหน่ึง ซ่ึงไดมี้การฟ้ืนฟูและพฒันาจนเป็นระบบเศรษฐกิจ
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ของชุมชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ถึงแมพ้่อคา้จะรับซ้ือผา้ท่ีชาวบา้นทอข้ึนดว้ยฝีมือของเขา
เองดว้ยราคาท่ีค่อนขา้งตํ่าก็ตาม แต่ชาวบา้นยอมรับไดก้บัระบบเศรษฐกิจแบบน้ี เพราะเป็นการ
ทาํงานอยู่กบับา้น สามารถอยู่ร่วมกนักบัคนในครอบครัวได ้โดยไม่ตอ้งออกไปทาํงานท่ีอ่ืน และ
ยงัคงมีเงินเหลือใชจ่้ายในครอบครัวไปออม เช่นกลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชนไดดี้ 

6) ความสนใจงานหตัถกรรมทอผา้ของคนรุ่นหลงั 
เม่ือพิจารณาความสนใจงานหัตถกรรมทอผา้ของคนรุ่นหลงั พบว่า ยงัคงมีเด็กและ

เยาวชนบางคนในชุมชนช่วยครัวเรือนคงทาํการทอผา้อยูบ่า้ง จนกลายเป็นกิจกรรมสาํคญัของคนใน
ครอบครัวและชุมชน ทั้งน้ีสังเกตไดจ้ากการลงพื้นท่ียงัคงพบเห็นเด็กและเยาวชนจาํนวนหน่ึงช่วย
ครัวเรือนในงานท่ีทาํไดง่้าย เช่น ป่ันหลอด ยอ้มดา้ย ฆ่าเช้ือเส้นดา้ย เป็นตน้ ในขณะเด็กบางคนท่ี
ไดรั้บการฝึกฝนมีความชาํนาญในการทอผา้ก็จะช่วยทอผา้แทนแม่บา้งสลบักนัในลกัษณะท่ี “พอ
ใครคนใดเหน่ือยกล็งมาพกั เปล่ียนคนใหม่เขา้นัง่ทอผา้แทน” จะเป็นอยูอ่ยา่งน้ีจนแทบทุกครัวเรือน
ท่ีมีการทอผา้ โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีเยาวชนอาศยัร่วมอยู่ด้วย ผูท่ี้เป็นแม่คอยบอกลูกๆให้ฝึก
ปฏิบติัการทอผา้ให้เกิดความเคยชินก่อน หลงัจากนั้นถา้อยากเรียนเพ่ิมเติมให้มีความชาํนาญการ
เพิ่มข้ึน ก็จะมีปราชญช์าวบา้นท่ีมีความชาํนาญและมากดว้ยประสบการณ์มาสอนขั้นตอนท่ียงัไม่
ชาํนาญให้อีกทีหน่ึง ทั้งน้ีงานหัตถกรรมทอผา้ในบา้นโนนงามนั้นมีการสืบทอดกนัมาแบบเรียนรู้
กนัภายในครอบครัวจนมาสู่ชุมชน โดยมีปู่ยา่ตายายท่ีหวงัดีและเห็นความสาํคญัของงานน้ีส่งต่องาน
ใหลู้กหลานสืบทอดไม่ใหสู้ญหายไปจากชุมชน ดงันั้นใหส้ัมภาษณ์ของคนในชุมชนท่านหน่ึงท่ีพดู
วา่ 

 
“ในบา้นโนนงามยงัคงมีลูกหลานเขา้มาเรียนรู้งานหตัถกรรมทอผา้อยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง ส่วนใหญ่ก็จะทาํกนัในครอบครัว โดยช่วยพ่อแม่ป่ันหลอดและ
อ่ืนๆ ก็ช่วยทาํเท่าท่ีเขาจะช่วยได้ ส่วนใหญ่เด็กๆในชุมชนจะช่วยงาน
ครอบครัวในช่วงหยดุเรียนเท่านั้น” (นางสา นามสมมติ, 2555) 
 
นอกจากน้ียงัพบวา่ มีความสนใจงานหตัถกรรมผา้กาบบวัของเดก็เยาวชนในชุมชนท่ีเขา้

มาเรียนรู้อยู่บา้ง แมจ้ะไม่มากก็ตาม โดยเฉพาะถา้ครัวเรือนไหนมีก่ีกระตุก เด็กผูใ้หญ่ก็จะช่วยใน
ครัวเรือนทาํไปดว้ยกนักบัท่ีผูใ้หญ่ ความสนใจของเด็กเยาวชนเร่ิมแรกนั้นมาจากครูท่ีโรงเรียน ซ่ึง
สั่งให้เด็กๆ มาทาํรายงานส่งครูในหัวขอ้ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ินต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนบา้นโนนงาม อนักระตุน้ใหเ้ดก็ๆตอ้งมาหาความรู้จากการถามพ่อแม่ คนในชุมชนหรือ
ปราชญช์าวบา้น เม่ือไดค้าํตอบว่างานหัตถกรรมทอผา้น้ีเป็นศิลปหัตถกรรมดา้นส่ิงทอท่ีอยูคู่่กบัวิถี
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ชีวิตของคนในชุมชนมาอยา่งยาวนานแลว้ ทาํใหเ้ดก็บางคนไดใ้หค้วามสนใจผา้กาบบวัเพิ่มข้ึน แต่ก็
ยงัไม่มากเท่าไหร่นัก เพราะเพียงแค่ตอ้งการจะช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้ครัวเรือนในช่วงหยุดเรียนเท่า
นั้นเอง  

อยา่งไรกต็าม ความสนใจงานหตัถกรรมทอผา้ของคนรุ่นหลงัท่ียงัเป็นเด็กและเยาวชนน้ี
ส่งผลใหมี้การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมทอผา้ ซ่ึงมกัจะถ่ายทอดกนัภายในครัวเรือน
ก่อน ซ่ึงเยาวชนท่ีสนใจภูมิปัญญาน้ีจะเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง โดยมีผูถ่้ายทอดคอยดูแลและ
ช้ีแนะแนวทางอย่างใกล้ชิด  ซ่ึงสังเกตได้จากการลงพื้นท่ีพบว่า ยงัคงมีเยาวชนในชุมชนช่วย
ครอบครัวทาํอยูบ่า้งประมาณ 20 คน โดยเป็นเด็กๆ และเยาวชนท่ียงัเรียนหนงัสืออยูท่ี่พอจะช่วย
ครัวเรือนทาํงาน แต่พอโตข้ึนเรียนจบแลว้บางคนก็ไปมีครอบครัวบา้ง เยาวชนบางคนก็ไปทาํงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ เดก็บางคนก็ไปเรียนต่อต่างถ่ิน ฯลฯ จึงไม่ค่อยเห็นเยาวชนใน
ชุมชนบ้านโนนงามมาสนใจงานหัตถกรรมทอผา้มากเท่าท่ีควร จึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้ายงัคงมี
ลูกหลานใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนนอ้ย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัท่ีสืบทอดกนั
มาอยา่งยาวนานของปู่ยา่ตายายอาจตอ้งค่อยๆ สูญหายไปจากชุมชนอยา่งแน่นอน  

 อย่างไรก็ตาม การท่ีมีเด็กและเยาวชนในชุมชนเขา้มาช่วยพ่อแม่ทาํงานหารายไดเ้สริม
หลงัเลิกเรียนหรือในวนัหยุดเรียนบา้ง ก็แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนรุ่นใหม่บางส่วนยงัให้ความ
สนใจงานหัตถกรรมทอผา้อยู่ โดยจะช่วยพ่อแม่ ป่ันหลอด ยอ้มผา้ จนไปถึงการทอผา้แทนแม่ 
ปัจจุบนักลายเป็นกิจกรรมหน่ึงของคนในชุมชนบา้นโนนงามท่ีไดท่ี้พบเห็นไดท้ัว่ไปหากมีการ
ส่งเสริมอยา่งชดัเจน กจ็ะทาํใหเ้พิ่มโอกาสในการอนุรักษว์ฒันธรรมน้ีใหอ้ยูไ่ด ้  

7) การสืบทอดความชาํนาญทอผา้ดว้ยมือ 
ความพยายามในการสืบทอดความชาํนาญในการทอผา้ดว้ยมือยงัคงมีอยูใ่นชุมชนบา้น

โนนงาม โดยมีการถ่ายทอดขั้นตอนต่างๆ ในการทอผา้ภายในแต่ละครัวเรือน เร่ิมจากพ่อแม่ปู่ย่า
สอนลูกๆ หลานๆ ซ่ึงมีคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจจะสืบสานมรดกทางดา้นวฒันธรรมส่ิงทอท่ีมีมาตั้งแต่
โบราณกาลใหด้าํรงอยูใ่นชุมชนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ส่วนหน่ึง ทั้งน้ีการสืบทอดความชาํนาญในการ
ทอผ้ากาบบัวในชุมชนจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เพราะเป็นงาน
ละเอียดอ่อน การท่ีจะเป็นผูช้าํนาญการในการทอผา้ไดน้ั้นตอ้งเป็นผูท่ี้เก็บเก่ียวประสบการณ์ในการ
ทอผา้มามากพอควร และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากผูช้าํนาญหรือปราชญชุ์มชนท่ีมีประการณ์ใน
การทอผา้มาอย่างยาวนาน ซ่ึงปัจจุบนัในชุมชนบา้นโนนงามยงัมีปราชญชุ์มชนท่ีคอยช่วยสอนคน
รุ่นใหม่ท่ีสนใจในงานหัตถกรรมทอผา้ในชุมชนอยู ่เน่ืองจากไม่มีตาํราเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
การสอนดว้ยวิธีจึงทาํไดจ้าํกดั นอกจากน้ี การพฒันาการทอผา้ดว้ยมือใหก้า้วหนา้ยงัจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ตอ้งไปศึกษาดูงานและเรียนรู้จากชุมชนอ่ืน ซ่ึงท่ีผา่นมามีงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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นาเรืองสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานทุกปีๆ ละ 1 คร้ัง อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานน้ีให้
กา้วหนา้ และสามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์หลากหลายข้ึน 

 จากการศึกษาตามปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวโนม้ในอนาคตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั ทั้งในเร่ืองแหล่งวตัถุดิบ ผูผ้ลิต รายได ้และราคาสินคา้ ความนิยมผา้
กาบบวัในชุมชน ความสนใจงานหัตถกรรมทอผา้ของคนรุ่นหลงั และการสืบทอดการทอผา้ความ
ชาํนาญดว้ยมือทาํให้เห็น ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หัตถกรรมทอผา้ จากแนวโนม้น้ีในอนาคตงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัคงอาจยงัดาํรงอยูใ่นชุมชน
อีกระยะหน่ึงเพราะมีลูกหลานท่ีสนใจงานหัตถกรรมน้ีจาํนวนหน่ึงแมจ้ะมีงานน้อยก็ตาม แต่การ
เพิ่มข้ึนของคนท่ีจะเขา้มาทาํงานหัตถกรรมทางเลือกในการทาํงานของคนรุ่นใหม่มีมากกว่า อีกทั้ง
รายไดท่ี้ไดรั้บจากการทอผา้ค่อนขา้งตํ่า คงจะกล่าวไดว้่าวฒันธรรมงานหตัถกรรมกทอผา้กาบบวัท่ี
คนในชุมชนสืบทอดกนัมากว่า 100 ปี ยงัสามารถอยูไ่ดอี้กระยะหน่ึงหากมีการกระตุน้ยกระดบัการ
ผลิตและแกไ้ขปัญหาการผลิตสืบต่อไป 
   

 4.6.2 ปัจจัยภายนอก  
 ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอ
ผา้กาบบวับา้นโนนงาม มีดงัต่อไปน้ี  

1) ผูบ้ริโภค 
ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคผา้พื้นเมืองเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก จากการลงพื้นท่ีสอบถาม

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัในบา้นโนนงาม เก่ียวกบัผูบ้ริโภคสินคา้งานหัตถกรรม
ผา้กาบบวัพบว่า โดยเฉล่ียคนในชุมชนใชผ้า้กาบบวัท่ีผลิตข้ึนเพียง 40 % ส่วนอีก 60 % ขายใหก้บั
พอ่คา้คนกลาง พ่อคา้คนกลางท่ีตดัสินใจซ้ือผา้กาบบวันั้นเป็นคนในพ้ืนท่ีตาํบลนาเรือง ไม่มีการซ้ือ
ขายเพื่อใชก้นัเองภายในชุมชน โดยพ่อคา้คนกลางจะนาํสินคา้ท่ีซ้ือมาจากชาวบา้นไปขายต่อให้
นายทุนท่ีรับซ้ืออีกที ซ่ึงมีปลายทางอยูท่ี่อาํเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี จากนั้นนายทุน
จะนาํผนืผา้ไปตดัเยบ็เป็นชุดเส้ือผา้ กระโปรง กางเกง และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการสั่งทาํ
ขายใหก้บัผูบ้ริโภคอีกที ซ่ึงการท่ีไม่มีการซ้ือขายภายในชุมชนเป็นเพราะวา่มีการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก
กนัในหมู่บา้นโนนงามกนัมาก และครัวเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นเป็นญาติพี่นอ้งกนั หากตอ้งการ
ใชผ้า้กาบบวักส็ามารถขอแบ่งกนัได ้โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ แต่อาจมีสินคา้อ่ืนๆ มาแลกเปล่ียนกนั
ในลกัษณะของความสมัพนัธ์แบบต่างตอบแทน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพอใจของทั้งสองฝ่ายท่ีจะตกลง
กัน นอกจากน้ี ยงัได้รับการบอกเล่าว่า ความนิยมผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมทอผา้กาบบัวของ
ผูบ้ริโภคน้ีเพิ่มมากข้ึน จะเห็นไดจ้ากท่ีนายทุนสามารถรับซ้ือโดยไม่จาํกดัจาํนวน สภาพเช่นน้ีใน
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ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคน่าจะทาํให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัสามารถ
ดาํรงอยูไ่ด ้โดยยงัคงไม่สูญหายไปจากชุมชน หากมีผูผ้ลิตและแรงงานท่ีจะทาํอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับ
ในอนาคตชาวบา้นคงตอ้งผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ๆข้ึนมาจากผา้กาบบวั เพื่อให้มีความหลากหลายของ
สินคา้สาํหรับผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีงานทาํอยา่งต่อเน่ืองและไม่สูญหายไปจากชุมชน 

 2) ค่านิยมสมยัใหม่ 
 สังคมในยคุโลกาภิวตัน์ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นค่านิยมจากท่ีเป็นอยูด่ั้งเดิม จึง

ส่งผลให้วฒันธรรมประเพณีหลายอย่างตอ้งปรับให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีเปล่ียนไปตามกลไก
ความเป็นสมยัใหม่ งานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัเป็นหน่ึงในจาํนวนวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของค่านิยมคนสมยัใหม่น้ีมกัจะนิยมส่ิงใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน
กวา่เดิม โดยส่วนท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํรงอยูข่องงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัในปัจจุบนั 
คือ ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้พื้นบา้นชนิดน้ีเป็นสินคา้สําคญั 
ผูผ้ลิตจาํนวนหน่ึงท่ียงัคงยึดอาชีพงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัในปัจจุบนั แมจ้ะมีความผูกพนัใน
ฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมมากเพียงใดกต็าม แต่หากความนิยมของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑข์อง
ชุมชนชนิดน้ียิง่มีอยูม่ากยอ่มส่งผลดีต่อรายไดก้ารดาํรงชีพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานหตัถกรรมชนิดน้ี
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากการสอบถามผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทาํใหท้ราบวา่ ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัยงัคงมีอยู ่
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจาํหน่ายผลผลิตงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัท่ีออกมา เพราะยงัคงมีความ
ตอ้งการซ้ือผา้ท่ีทอดว้ยก่ีกระตุกโดยพ่อคา้คนกลาง นายทุน และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองในปริมาณท่ี
ไม่จาํกดั  จึงทาํให้โอกาสท่ีผูผ้ลิตงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัจะยงัคงมีรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ
เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนัมีสูง และอาจเป็นไปไดว้่าในอนาคตผลผลิตงานหัตถกรรมทอ
ผา้กาบบวัจะมีราคาสูงข้ึนหากวา่การจดัการดา้นการตลาดท่ีเป็นธรรม  หากเป็นไปในทิศทางน้ีจะทาํ
ใหมี้ผูส้นใจทาํงานหตัถกรรมเพ่ิมมากข้ึนอีกเพื่อสนองความตอ้งการเหล่าน้ีกเ็ป็นไปได ้
 3) นโยบายของภาครัฐ 
 นโยบายภาครัฐท่ีชดัเจนท่ีสุดเก่ียวกบังานหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีผ่านมาเห็นจะมีเพียง
นโยบายส่งเสริมการผลิตสินคา้เด่นในแต่ละตาํบลท่ีมีช่ือเรียกว่า “นโยบายหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์” ซ่ึงถือเป็นนโยบายของภาครัฐท่ีตรงกบัความตอ้งการของชาวบา้นมากท่ีสุด เพราะ
นโยบายน้ีเนน้ใหช้าวบา้นในแต่ละตาํบลสร้างสรรคแ์ละพฒันางานท่ีเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน รวมทั้ง
งานฝีมือทางหัตถกรรมประเภทต่างๆ ออกจาํหน่ายเป็นสินคา้ทอ้งถ่ิน งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั 
ซ่ึงเป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นส่ิงทอของชาวบา้นโนนงาม ก็เป็นหน่ึงในงานหัตถกรรม
ดา้นส่ิงทอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสินคา้ประจาํตาํบล   
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 แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาหลายปีกลบัปรากฏว่า หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลบัไม่ไดใ้หก้ารส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งจริงจงักบังานหตัถกรรมทอ
ผา้กาบบวัมากนกั เช่นเดียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นอ่ืน ๆ ในแทบทุกพื้นท่ีของประเทศไทย แต่ยงัโชค
ดีท่ีทางอาํเภอนาเยยีใหก้ารสนบัสนุนช่วงแรก ต่อมากชุ็มชนไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนาเรืองทุกปี ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกลุ่มต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งในส่วนของการจดัหาก่ี
กระตุกมาให้กบัชาวบา้นฟรี การให้งบประมาณไปศึกษาดูงานต่างยงัชุมชน การประสานงานและ
ประชาสัมพนัธ์ไปตามหน่วยงานราชการต่างๆ และการหานายทุนมารับซ้ือผลิตภณัฑข์องชาวบา้น
บางส่วน จึงอาจจะกล่าวไดว้่า การส่งเสริมของภาครัฐต่องานหัตถกรรมน้ีไม่มากนกั สังเกตไดจ้าก
การลงพื้นท่ีมีท่ีชาวบา้นจาํนวนหลายครัวเรือนตอ้งการก่ีกระตุกเพิ่มข้ึนจากภาครัฐ แต่กไ็ม่ไดรั้บการ
จดัสรรอย่างเพียงพอ ทั้งท่ีก่ีกระตุกเป็นอุปกรณ์จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับชาวบา้นท่ีตอ้งการทอผา้
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งรายไดเ้สริมหลงัฤดูทาํนาและราคาไม่ไดสู้งนกั แมช้าวบา้นจะทาํก่ีกระตุกข้ึนมาใช้
เองในบา้นได ้แต่วสัดุท่ีใชใ้นการทาํเร่ิมหายากข้ึน อีกทั้งมีตน้ทุนสูงพอสมควรสาํหรับผูมี้รายไดต้ ํ่า
แบบชาวบา้นในชุมชนน้ี ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัรายหน่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ไดอ้ธิบายวา่  
 

“ สมยัก่อนมีการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาชุมชนของอาํเภอนาเยีย โดย
นายอาํเภอตอ้งการจะหาอาชีพเสริมให้กบัชาวบา้นในช่วงหลงัฤดูทาํนา 
และแกปั้ญหาความยากจน  ลดการเขา้ไปทาํงานในเมือง ใหป้ระชาชนมี
รายไดอ้ยู่กบับา้นในชุมชนของตนเอง  ทางอาํเภอจึงเลือกตาํบลนาเรือง 
อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นชาวบา้นท่ีทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก ให้
เร่ิมก่อตั้งกลุ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2540 ... แต่ปัจจุบนัการทอผา้เพื่อสร้างรายได้
ในชุมชนมีเหลือแค่บา้นโนนงามเท่านั้นท่ียงัคงประกอบอาชีพอยู่ ส่วน
หมู่บา้นอ่ืนๆ บางครอบครัวก็ยงัคงทอผา้อยู ่แต่มีไม่มากเท่ากบับา้นโนน
งาม ... ในช่วงแรกๆทางนายอาํเภอไดจ้ดัหาก่ีกระตุกใหช้าวบา้น 10 หลงั 
ต่อมาทางอาํเภอเห็นว่ารายไดจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
กาบบวัสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวชุมชนบา้นโนนงามได้ ก็
พยายามใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรืองจดัหาก่ีกระตุกเพิ่มอีกเป็น 4 
หลงั ... ปัจจุบนัถึงแมก่ี้กระตุกมีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของชาวบา้น 
ชาวบา้นบางครอบครัวก็ยงัพยายามเพราะจดัทาํก่ีกระตุกข้ึนมาใช้เอง 
เพราะรอทางการมาช่วยมีเวลานานไม่ไหว … เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่
เช่ือว่าสามารถนํามาทาํเป็นอาชีพเสริมรายได้  ทาํให้คนในชุมชนมี
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รายไดท่ี้มัน่คง มีรายไดท่ี้ดีข้ึน ช่วยพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนให้แพร่หลาย
ไปยงัชุมชนอ่ืน และช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมงานหัตถกรรมดา้นส่ิงทอให้
คงในชุมชน ไม่ใหสู้ญหายไปจากชุมชน” (นางริน นามสมมติ, 2555)  

 
แมใ้นปัจจุบนัในชุมชนน้ีจะมีก่ีกระตุกรวมทั้งหมด 14 หลงั แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ นอกจากน้ี ชาวบา้นยงัมีความเห็นว่า ทางราชการน่าจะช่วยมาดูแลเร่ืองช่องทาง
การตลาดของสินคา้ดว้ย เพราะท่ีเป็นอยู่การตลาดของกลุ่มจะมีพ่อคา้คนกลางมาจากบา้นหินลาด 
ตาํบลนาเรือง โดยเป็นผูจ้ดัหาดา้ยมาให้ชาวบา้นฟรี ชาวบา้นจึงทาํหนา้ท่ีเพียงทอผา้ให้เป็นผืนเพื่อ
จาํหน่ายใหพ้อ่คา้คนกลางเท่านั้น ไม่มีทางเลือกอ่ืน  

ดงันั้น นโยบายของรัฐยงัถือไดว้่าเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดความไม่
แน่นอนคงเส้นคงวาและขาดความจริงจังต่อเน่ือง ซ่ึงท่ีผ่านมาส่งผลกระทบพอสมควรต่องาน
หตัถกรรมชนิดน้ี 
 4) ความตอ้งการสินคา้ของตลาด  

การผลิตภณัฑ์ผา้กาบบวัในปัจจุบนัสามารถจาํหน่ายให้พ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือจาก
ผูผ้ลิต โดยพ่อคา้คนกลางจะนาํผา้ไปจาํหน่ายใหน้ายทุนอีกทอดหน่ึง ซ่ึงดา้นการผลิตไดมี้การฟ้ืนฟู
และพฒันาจนเป็นระบบเศรษฐกิจของชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา แต่ในดา้นการตลาดยงัมีขา้
จาํกดับางประการ ถึงแมพ้อ่คา้จะรับซ้ือผา้ท่ีชาวบา้นทอข้ึนดว้ยฝีมือของเขาเองในราคาท่ีค่อนขา้งตํ่า
ก็ตาม แต่ชาวบา้นก็ยอมรับไดก้บัระบบเศรษฐกิจแบบน้ีไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะเป็นการทาํงานอยู่
กบับา้น สามารถอยู่ร่วมกนักบัคนในครอบครัวไดโ้ดยไม่ตอ้งออกไปทาํงานท่ีอ่ืน  และยงัคงมีเงิน
เหลือใชจ่้ายในครัวเรือน ซ่ึงสามารถนาํไปออมจากการเขา้ไปเป็นสมาชิกกลุ่มอีก อีกทั้งยงัพบว่ามี
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีสังเกตไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของชาวบา้นท่ี
มกัจะพูดว่า พูดว่าพ่อคา้คนกลางมีความตอ้งการสินคา้ผา้กาบบวัเพิ่มข้ึนจาํนวนมาก โดยไม่จาํกดั
จาํนวนสินคา้ท่ีชาวบา้นผลิตออกมา เพราะพ่อคา้คนกลางสามารถรับซ้ือสินคา้ของชาวบา้นทั้งหมด  
ดงัคาํบอกเล่าผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัรายหน่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี วา่  

 

“ปัจจุบนัพ่อคา้คนกลางตอ้งการผา้กาบบวัท่ีชาวบา้นผลิตข้ึนเป็นจาํนวน
มาก .... พ่อคา้คนกลางนาํผา้ท่ีชาวบา้นผลิตข้ึนไปขายต่อใหน้ายทุนอีกที 
จากนั้นนายทุนจะนาํไปตดัเป็นชุดเส้ือผา้สําหรับสวมใส่ ผา้ม่าน ท่ีรอง
แกว้ ฯลฯ แลว้ขายให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ... ป้าเห็นพ่อคา้คน
กลางสัง่ใหช้าวบา้นผลิตจาํนวนมาก” (นางสวย นามสมมติ, 2555) 
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จากการอธิบายขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ท่ีผ่านความตอ้งการสินคา้ผา้กาบบวัของผูบ้ริโภคเพิ่ม
มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีชาวบา้นตอ้งต่อรองราสินคา้ทีชาวบา้นผลิตข้ึนให้คุม้กบั
ค่าแรงท่ีสูญเสียไป แต่ในปัจจุบนัถึงแมว้่า ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเพิ่มมากข้ึน และสามารถ
นาํผลิตภณัฑผ์า้กาบบวัของชาวบา้นท่ีจาํหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ืออย่างไม่จาํกดัจาํนวน 
แต่ราคาท่ีไดรั้บยงัไม่คุม้กบัค่าเหน่ือยของชาวบา้นมากนกั เพราะชาวบา้นจาํหน่ายผา้ในราคาเพียง
เมตรละ 10 บาท เท่านั้นเอง จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีในอนาคตการตลาดของผา้กาบบวัตอ้งพฒันาให้
กวา้งข้ึนอีกซ่ึงควรพฒันาสินคา้อ่ืนๆ จากผา้ท่ีทอนาํมาขายเป็นสินคา้สาํเร็จรูป นอกจากการทอผา้
เพื่อจาํหน่ายเพียงสินคา้ตวัเดียว  
 กล่าวโดยสรุป ปัจจยัภายนอกมีทั้งผูบ้ริโภค ค่านิยมสมยัใหม่ นโยบายของภาครัฐและความ
ตอ้งการสินคา้ของตลาด ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงสาํคญัในการผลิตผา้กาบบวัยงัคงดาํรงอยู่ในชุมชนน้ี 
จะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปไม่ได ้เพราะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนทาํให้งานหัตถกรรมทอผา้ชนิดน้ี
จะยงัคงอยู่ชุมชนน้ีหรือค่อยๆ หมดไปได ้ท่ีสาํคญัมากก็คือนโยบายภาครัฐตอ้งมีความชดัเจนและ
ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง เพราะหากไม่มีการสนบัสนบัสนุนดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม
อย่างต่อเน่ือง อาจจะมีผลให้โอกาสในการสืบทอดน้อยลงในชุมชนน้ี จะทาํให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
งานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนานจะสูญหายไปจากชุมชนใดในท่ีสุด 

 



 
 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “การดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ามกลางการแข่งขนัในระบบตลาดเสรี: 
กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผา้กาบบวั ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี” เป็นการศึกษา
ตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา         
1) ภูมิหลงัความเป็นมาและองคป์ระกอบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั 2) การ
ดาํรงอยู่และเง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัท่ามกลาง
การแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบนั และ 3) แนวโนม้อนาคตของการพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารและรวบรวมขอ้มูล
จากผูใ้หท่ี้สาํคญัรวมทั้งส้ิน 15 คน  และศึกษากรณีศึกษาครัวเรือนท่ีทอผา้จาํนวน 10 ครัวเรือน โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมทั้ งการสังเกตพฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
 

5. 1 สรุปผลการวจิยั  
 

5.1.1  ภูมิหลงัความเป็นมาและลกัษณะสําคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมทอผ้า
กาบบัว 

 มีเร่ืองราวเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัในจงัหวดัอุบลราชธานีอยูว่่า 
ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศจ์กัรี เม่ือพระเจา้บรม
วงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์ขา้หลวงต่างพระองคส์าํเร็จราชการมณฑลลาวกาว หรือท่ีใน
ปัจจุบนัเรียกว่าภาคอีสาน ไดถ้วายผา้เยียรบบัแก่พระองค ์พระองคไ์ดท้รงมีพระราชหัตถเลขาตอบ
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ ร.ศ. 114 ท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ความว่า “ถึงสรรพสิทธิ ดว้ยไดรั้บ
หนงัสือลงวนัท่ี 13 มกราคม ส่งผา้เยยีรบบัลาวมาใหน้ั้น ไดรั้บแลว้ ผา้น้ีทอดีมาก เชียงใหม่สู้ไม่ได้
เลย ถา้จะยุให้ทาํมาขายคงจะมีผูซ้ื้อ ฉันจะรับเป็นนายหน้า ส่วนท่ีส่งมาจะให้ตดัเส้ือ ถา้มีเวลาจะ
ถ่ายรูปใหดู้ แต่อยา่ตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเม่ือใดบอกไม่ไดจุ้ฬาลงกรณ์ ป.ร.” 
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การทอผา้กาบบวัถือเป็นงานหัตถกรรมประเภทส่ิงทอท่ีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมยั
โบราณ ซ่ึงในอดีต คนในทอ้งถ่ินมกัจะทอผา้ในครัวเรือนเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต โดยใชว้ตัถุดิบ
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีผลิตและจดัหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ต่อมามีการพฒันาวิธีการทอผา้ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ตามวฒันธรรมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี กล่าวคือ ในสมยัก่อนชาวบา้นมกัทอ
ผา้ไวใ้ช้เองในชุมชนของตนเองและตามประเพณีปฏิบติั ซ่ึงเช่ือมโยงกบัความเช่ือและค่านิยมท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัมีการนาํผา้ท่ีทอเก็บไวส้าํหรับใชแ้ลกเปล่ียนกบัสินคา้ชนิดอ่ืน และสาํหรับ
มอบใหก้บัแขกท่ีมาเยีย่มเยยีนในชุมชน 

วสัดุและอุปกรณ์ในการผลิตผา้กาบบวัในปัจจุบนั มีการใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ
หลายอย่าง เช่น ก่ีกระตุก ลูกหัด ไมข้ดัดา้ยหรือฟันปลา  เขาหูกหรือตะกอ ฟืมหรือฟันหวี ไมไ้ขว ้
ไมแ้กนมว้นผา้หรือไมก้าํพัน่ คานเหยียบหรือตีนเหยียบ เคร่ืองป่ันดา้ย หลอดดา้ยพุ่ง ระวิง กงกวา้ง 
ฯลฯ ซ่ึงเดิมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่าน้ีไดม้าจากการผลิตและจดัหามาไดใ้นทอ้งถ่ิน ซ่ึงมกัจะไดม้า
จากธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนัมีวสัดุอุปกรณ์บางอยา่งท่ีนาํเขา้มาจากภายนอก เช่น ดา้ยไดรั้บมาจาก
พ่อคา้คนกลาง ในขณะท่ีบางอย่างมีการดดัแปลงใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งตลาดมาใชแ้ทนวสัดุจาก
ธรรมชาติท่ีนบัวนัจะหาไดย้ากข้ึน 

สาํหรับวิธีการทอและเคร่ืองมือท่ีใช ้เดิมคนในชุมชนน้ีทอผา้ดว้ยก่ีพื้นบา้นหรือก่ีกระทบ 
แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาใชก่ี้กระตุก ซ่ึงมีส่วนประกอบของก่ีทอท่ีรายละเอียดและความซบัซอ้น
กว่าก่ีพื้นบา้น แต่ทาํให้สะดวกในการทอมากข้ึน อีกทั้งยงัทาํให้ทอผา้ไดเ้ร็วข้ึน จึงมีประสิทธิภาพ
ในการทอมากกวา่ การเปล่ียนน้ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนวสัดุท่ีเป็นส่วนประกอบต่างๆ ดว้ย 

การใชป้ระโยชน์ของงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวัในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น
ดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นการใชใ้นการแต่งกาย การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็จากผา้กาบบวัยงัคง
พบนิยมสวมใส่กนัในกลุ่มผูใ้หญ่มากกว่า เพราะคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่นิยมสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีรูปแบบ
เรียบง่าย ไม่หรูหรา สวยงามตามสมยัเหมือนกบัคนวยัหนุ่มสาวมากนกั 2) ดา้นการสร้างรายได ้ผา้
ทอมีรายไดใ้นลกัษณะของค่าแรงหรือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทอผา้กาบบวั ซ่ึงในปัจจุบนั
รายได้ส่วนน้ีเป็นส่ิงท่ีคนในชุมชนต้องการ เพราะการทอผา้กาบบัวช่วยสร้างรายได้เสริมให้
ครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  เป็นส่ิงตอบแทนท่ีมีค่าต่อการดาํรงชีวิตในชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งยงัเป็น
การประกอบอาชีพท่ีสามารถอยูก่บับา้นโดยไม่ตอ้งไปทาํงานต่างถ่ิน ทาํให้คนในชุมชนโดยเฉพาะ
สตรีไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และยงัมีเวลาไดอ้ยูก่บัครอบครัวดว้ย 3) ดา้นการส่งเสริมความ
สามคัคี งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวันั้นแมจ้ะเร่ิมตน้ในระดบัครอบครัว แต่ก็มีการรวมกลุ่มกนัทาํ
อย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่อดีต และการรวมกลุ่มไดเ้กิดข้ึนในระดบัชุมชนค่อนขา้งชดัข้ึนเม่ือมี
การส่งเสริมการรวมกลุ่มจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนน้ีถือว่าเป็นการทาํ
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กิจกรรมร่วม (Collective Action) รูปแบบหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดพลงัในการพฒันาผลิตภณัฑช์นิดน้ี ซ่ึง
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน 4) ด้านการสืบทอดวฒันธรรมของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งาน
หตัถกรรมทอผา้กาบบวัมีการสืบทอดจนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมมายาวนานตั้งนบัแต่ริเร่ิมตั้ง
หมู่บา้น ซ่ึงชาวบา้นท่ีอพยพมาประกอบอาชีพพร้อมตั้งบา้นเรือนข้ึนในบริเวณแถบน้ี ไดน้าํภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัติดตวัมาทอด้วย เพื่อทอผา้ข้ึนมาตดัเย็บสวมใส่เป็น
เคร่ืองปกปิดร่างกาย ลดการซ้ือเส้ือผา้มาสวมใส่ท่ีมีราคาค่อนขา้งแพง 

ปัจจุบนั การทอผา้กาบบวัยงัคงมีทาํอยู่ในชุมชนบา้นโนนงาม แมจ้ะเปล่ียนไปบา้งใน
รายละเอียดตามวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป แต่ชาวบา้นยงัคงมีการนาํเส้ือผา้ท่ีตดัข้ึนมาจากผา้กาบบวัมาสวม
ใส่ในวาระสําคญัๆ การนาํไปเป็นของขวญัแก่ผูม้าเยือน และการจาํหน่ายผา้กาบบวัให้พ่อคา้คน
กลางท่ีรับซ้ือในชุมชน นอกจากน้ี ในปัจจุบนัยงัมีการตั้งกลุ่มสตรีทอผา้และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิต ท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณบางส่วน  ร่วมทั้งช่วยประชาสัมพนัธ์ใหภ้ายนอกไดรู้จกั ซ่ึงการปรับตวั
ดว้ยการผลิตเพื่อจาํหน่ายน้ี ช่วยให้เกิดการสร้างรายไดใ้ห้คนในชุมชนสามารถดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่ง
เหมาะสมพอสมควรและสอดรับกบัพลวตัทางสงัคมท่ีคนในทอ้งถ่ินไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ 

 
5.1.2  การดํารงอยู่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดํารงอยู่ ของภูมิปัญญาท้องถ่ินงาน

หัตถกรรมทอผ้ากาบบัวท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดใน
ปัจจุบัน 

  ในปัจจุบนั การทอผา้กาบบวัของชาวบา้นโนนงามยงัคงมีคนทาํกนัมากพอสมควร โดยมี
การทาํทั้งในระดบัครัวเรือนและกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม วตัถุประสงคข์องการทอผา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
จากเดิมค่อนขา้งชัดเจน กล่าว คือ เดิมนั้นเน้นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นหลกั มีบา้งเพียง
เลก็นอ้ยท่ีผลิตเพื่อใชเ้ป็นของขวญัแก่ญาติผูใ้หญ่และแขกท่ีมาเยือน และใชว้ตัถุดิบสาํคญัคือดา้ยท่ี
ป่ันข้ึนมาเองโดยคนในชุมชน แต่ในปัจจุบนั การผลิตภณัฑ์ผา้ทอมีความเช่ือมโยงกับตลาดใน
ภายนอกค่อนขา้งมากและมุ่งทาํเพื่อจาํหน่ายเป็นหลกั โดยนายทุนและพ่อคา้คนลางมีบทบาทอยา่ง
สาํคญัในการขบัเคล่ือน จะเห็นไดจ้ากการท่ีนายทุนเป็นผูจ้ดัหาดา้ยจากโรงงานมาใหพ้่อคา้คนกลาง 
ท่ีจากนั้นพ่อคา้คนกลางก็จะนาํดา้ยมาให้ชาวบา้น พร้อมกบัการทาํสัญญาผกูมดัให้ชาวบา้นขายผา้
ผา่นเขา แลว้หกัค่าดา้ยจากผา้ท่ีชาวบา้นจาํหน่ายให้กบัตน  ปัจจุบนัการทอผา้ในชุมชนน้ีใชเ้ส้นดา้ย
สาํเร็จรูปท่ีทาํมาจากโรงงานอุตสาหกรรม  

นอกจากดา้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัแลว้ยงัมีวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการทอผา้ในปัจจุบนัอีก
หลายอยา่ง เช่น ก่ีกระตุก ดอกหวิง ไนป่ันดา้ย รางคน้ สียอ้มดา้ย กระสวย หลอดดา้ยพุ่ง ผงัและอกั 
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ฯลฯ ซ่ึงแหล่งท่ีมาของวสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีในปัจจุบนับางส่วนอาจแตกต่างกันบา้งกับในอดีต 
กล่าวคือ  โดยเฉพาะก่ีหรือหูก ไดม้าจากการช่วยเหลือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรืองท่ีจดัหา
มาให ้แต่ยงัคงมีชาวบา้นบางส่วนทาํข้ึนมาเองเพ่ือผลิตภายในครอบครัว  

แมจ้ะมีการปรับเปล่ียนในวิธีการผลิต วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้และวตัถุประสงคก์ารผลิตดงัท่ีได้
กล่าวขา้งตน้ แต่คุณค่าของผา้กาบบวัยงัคงอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้นดว้ยกนั 
ดงัต่อไปน้ี  

1) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย  ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยเป็น
ตวักาํหนดในการสร้างรูปทรง โครงสร้างลวดลาย และการเลือกใชว้สัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน
การทอ โดยเฉพาะผา้กาบบวัซ่ึงแสดงถึงความสามารถของช่างทอผา้พื้นบา้นไดเ้ป็นอย่างดีว่า มี
ความเขา้ใจในหลกัของการสร้างรูปทรงอยา่งง่ายๆ แต่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน เพื่อให้มีคุณค่าในการ
ใชส้อยท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการดาํรงชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ินปัจจุบนั และความตอ้งการของตลาด 

2) คุณค่าดา้นความงาม ผา้กาบบวัเป็นผา้ทอท่ีมีคุณค่าทางด้านความงาม คือ มี
คุณลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัท่ีมีความสมดุลของสี สัดส่วน และลวดลายท่ีมีขนาดและช่วงจงัหวะ
ประสานต่อเน่ืองกนัเป็นระยะท่ีแน่นอนและลงตวั  

3) คุณค่าดา้นวฒันธรรม  ชาวบา้นโนนงามยงัคงมีการสวมใส่เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็จาก
ผา้กาบบวัในเทศกาลและโอกาสสาํคญัต่างๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา งานลอยกระทง และ
ในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ โดยท่ีผูส้วมใส่มีความภาคภูมิใจ และรู้สึกว่าในวนัท่ีใชผ้า้
กาบบวัเป็นวนัท่ีสาํคญั อนับ่งบอกถึงความสามคัคีและความเป็นหมู่คณะดว้ย จึงนบัเป็นคุณค่าดา้น
วฒันธรรมของการสวมใส่ท่ีส่งผลให้ผูส้วมใส่รู้สึกภูมิใจ และส่งผลต่อไปให้กิจกรรมการทอผา้
สามารถดาํรงอยูไ่ด ้

4) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ เดิมการทอผา้กาบบวัโดยทัว่ไปทาํเพื่อใช้สอยใน
ชีวิตประจาํวนัและในโอกาสสาํคญัๆ ต่อมาชาวบา้นโนนงามไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อทอผา้ คือ กลุ่ม
สตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก โดยส่วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มสตรีทอผา้จะผลิตข้ึนมาเพื่อ
จาํหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือในชุมชนโดยตรง จึงกลายมาเป็นกิจกรรมท่ีอาชีพเสริมท่ี
สร้างรายไดอ้ยา่งสาํคญัแก่ผูท้อผา้ในปัจจุบนั  

 ดว้ยคุณค่าดา้นต่างๆ ดงักล่าว จึงยงัคงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้กาบบวัสู่คน
รุ่นหลงัในชุมชนบา้นโนนงาม ดว้ยวิธีการให้ผูเ้รียนร่วมฝึกปฏิบติัในการทอผา้จริงๆ อย่างเป็น
ขั้นตอน กบัผูใ้หญ่ทั้งในครัวเรือนและในกลุ่ม ซ่ึงผูใ้หญ่ท่ีเป็นญาติใกลชิ้ดและผูอ้าวุโสท่ีมีความ
ชาํนาญในการทอผา้จะเป็นผูใ้ห้คาํปรึกและแนะนาํ ในขณะเดียวกนั ความสาํเร็จมกัจะข้ึนกบัความ
ตั้งใจของผูเ้รียนและความอดทนเป็นเบ้ืองตน้ก่อน หรือท่ีเรียกกนัในชุมชนวา่ “ตอ้งไม่มีอารมณ์ร้อน
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กบัส่ิงท่ีเรียนรู้อยู่”  เพราะในการฝึกทอผา้นั้น ผูท่ี้มาเรียนรู้ใหม่จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรู้ขั้นตอน
ต่างๆ ของกระบวนการทอผา้อย่างถูกตอ้ง เพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ตามท่ีผูส้อนบอกเล่าอย่าง
ละเอียด จะลืมขั้นตอนใดไม่ได ้ 

 นอกจากน้ี ยงัมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการสนับสนุนแก่
กลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ด้วยก่ีกระตุกและกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ซ่ึงมีกิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงกนัในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษก์ารทอผา้กาบบวัใหด้าํรงอยูใ่นชุมชนน้ี โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนหลกัจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี  ดา้น
งบประมาณส่งเสริมกิจกรรมการทอผา้ก่ีกระตุกมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในการจดัหาก่ีกระตุกมา
ใชท้อผา้ในกลุ่ม นอกจากน้ี ยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากผูน้าํบา้นโนนงามในการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ดว้ยการประสานงานขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งในระดบัอาํเภอและจงัหวดั  
  
 5.1.3   แนวโน้มในอนาคตภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว  
 สาํหรับการวิเคราะห์แนวโนม้ในอนาคตของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอผา้กาบบวั
ของบา้นโนนงามในอนาคต สามารถพิจารณาไดจ้ากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ดงัต่อไปน้ี 
  1)   ปัจจยัภายใน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษก์ารทอผา้กาบบวับา้นโนนงามใหด้าํรง
อยู ่มีดงัต่อไปน้ี 

(1)  แหล่งวตัถุดิบ วตัถุดิบหลกัใชใ้นการทอผา้กาบบวัในปัจจุบนัคือดา้ย ไม่มี
การผลิตข้ึนมาในชุมชนเหมือนในอดีต แต่ไดม้าจากพ่อคา้คนกลางท่ีนาํดา้ยสังเคราะห์มาให้ฟรี 
เพื่อให้ชาวบา้นผลิตสินคา้ส่งขายให้ตน แสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบน้ี แต่
ในทางกลับกัน กลับสะท้อนถึงการต้องพึ่ งพาภายนอกอย่างสูง ท่ีชาวบ้านจําเป็นต้องรักษา
ความสัมพนัธ์และประโยชน์ร่วมกนัให้ลงตวั มิฉะนั้นจะสร้างความเส่ียงต่อการผลิตให้มีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองได ้  
 (2)  ผูผ้ลิต ปัจจุบนัผูผ้ลิตหลกัคือสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้กาบบวับา้นโนงาม ซ่ึง
มีจาํนวนทั้งส้ิน 72 หลงัคาเรือน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เพราะการทอผา้กาบบวัไดก้ลายเป็น
กิจกรรมท่ีสามารถสร้างอาชีพเสริมรายไดท่ี้มัน่คงให้คนในชุมชน โดยเฉพาะสตรีท่ียงัคงสามารถ
ทาํงานอยู่กับบา้น ไดดู้แลบา้นและสมาชิกครอบครัวควบคู่กัน แตกต่างจากการไปทาํงานนอก
ชุมชนท่ีตอ้งท้ิงความรับผิดชอบอ่ืนๆท่ีตอ้งทาํโดยปกติเหล่าน้ีไป นอกจากน้ียงัมีเยาวชนในชุมชน
ให้ความสนใจอาชีพน้ีดว้ย โดยมีการเรียนรู้กนัภายในครอบครัว เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมสาํคญัท่ี
สามารถสร้างรายไดเ้สริมแก่ครอบครัว  
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(3)  รายไดจ้ากการผลิต สมาชิกกลุ่มท่ีทาํการผลิตงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั
ในบา้นโนนงามในปัจจุบนั มีรายไดต่้อเดือนอยา่งช่วง 2,000-7,000 บาท ข้ึนอยูก่บัความขยนัของ
การทํา ซ่ึงถือว่าเป็นรายได้เสริมท่ีดีพอสมควรสําหรับอาชีพท่ีทําอยู่กับบ้าน แม้เ ม่ือนําไป
เปรียบเทียบกบัรายไดข้ั้นตํ่าของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแลว้ จดัไดว้า่นอ้ยมากกต็าม   

(4)  ความนิยมผา้กาบบวัของคนในชุมชน คนในชุมชนบา้นโนนงามยงัคงให้
ความสนใจและใช้ประโยชน์จากผา้กาบบวัอยู่  ทั้งการทอผา้ข้ึนมาเพื่อใช้เองในชุมชน ใช้เป็น
ของขวญัตามประเพณีปฏิบติั และเพื่อจาํหน่าย นากจากน้ีจากการสอบถามแกนนาํชุมชนทาํให้
ทราบว่า คนในชุมชนเองยงัคงตอ้งการจะพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้กาบบวัในรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อเป็น
ทางเลือกในการเพิ่มรายได ้นอกเหนือจากการผลิตผา้ผืนเพื่อจาํหน่ายให้คนนอกชุมชนเพียงอย่าง
เดียว  

(5)  ความสนใจงานหัตถกรรมทอผา้ของคนรุ่นหลงั คนรุ่นใหม่ท่ีเป็นเยาวชน
ในชุมชนบางคนยงัช่วยครอบครัวทาํการทอผา้อยู ่โดยมกัจะช่วยทาํงานท่ีง่ายๆ ก่อน เช่น ป่ันหลอด 
ยอ้มดา้ย ฆ่าเช้ือเสน้ดา้ย เป็นตน้ แลว้พฒันาไปทอผา้ดว้ยการค่อยฝึกกบัผูใ้หญ่  

2)   ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หตัถกรรมทอผา้กาบบวัใหด้าํรงอยูแ่ละพฒันาต่อไป มีดงัต่อไปน้ี  

(1)  ความตอ้งการสินคา้ของตลาด ผลิตภณัฑผ์า้กาบบวัในปัจจุบนัของชุมชนน้ี
สามารถจาํหน่ายไปยงัทอ้งตลาด โดยผา่นพอ่คา้คนกลางท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิต และพอ่คา้คนกลางจะไป
จาํหน่ายให้นายทุนอีกทอดหน่ึง และทราบว่าความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
หลงัจากท่ีไดมี้การฟ้ืนฟูและพฒันาจนเป็นสินคา้ของชุมชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ถึงแม้
พ่อคา้จะรับซ้ือผา้กาบบวัท่ีชาวบา้นทอข้ึนด้วยฝีมือของเขาเองด้วยราคาท่ีค่อนขา้งตํ่าก็ตาม แต่
ชาวบา้นก็ยอมรับไดก้บัระบบน้ี อยา่งนอ้ยเป็นการเอ้ือใหส้ตรีทาํงานอยูก่บับา้น สามารถอยูร่่วมกนั
กบัคนในครอบครัวไดโ้ดยไม่ตอ้งออกไปทาํงานท่ีอ่ืนและยงัคงมีรายไดส้าํหรับใชจ่้ายในครัวเรือน 
ทั้งน้ีผูบ้ริโภคผา้พื้นเมืองมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก โดยในปัจจุบนัไม่มีการซ้ือขายผา้
กาบบวัภายในชุมชน นอกจากการผลิตนาํมาใชเ้องภายในครัวเรือนของผูผ้ลิตเท่านั้น ผูซ้ื้อสินคา้ไป
บริโภคทั้งหมดเป็นคนนอกชุมชนท่ีพ่อคา้คนกลางนาํสินคา้ส่งไปขายต่อใหน้ายทุนท่ีรับซ้ือท่ีอาํเภอ
ตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี แลก้ระจายต่อไปจาํหน่ายยงัพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงยงัมีความตอ้งการอยู่
มาก  

(2)  นโยบายของภาครัฐ  นโยบายภาครัฐก็มีความสาํคญัต่อการส่งเสริมการ
อนุรักษก์ารทอผา้กาบบวัในชุมชนน้ี นโยบายท่ีชดัเจนท่ีสุดเก่ียวกบังานหัตถกรรมพื้นบา้น รวมทั้ง
งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัคือ นโยบายหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เพราะเป็นนโยบายส่งเสริมการ
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ผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะเด่นในแต่ละตาํบล นโยบายน้ีถือว่ามีความสาํคญัมากต่อการส่งเสริมกิจกรรม
น้ีให้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้เสริมและตรงกับความตอ้งการของชาวบา้นโนนงามมากสุด 
เพราะเนน้ให้ชุมชนน้ีสร้างสรรคแ์ละพฒันาผา้ทอกาบบวัออกจาํหน่ายเป็นสินคา้ทอ้งถ่ิน เป็นการ
ฟ้ืนฟูและต่อยอดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นส่ิงทอของชุมชนน้ีท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสินคา้
ประจาํตาํบล 

 (3)  การสนบัสนุนจากภาคเอกชน ปัจจุบนัการผลิตผา้ทอกาบบวัท่ีทาํเป็น
อาชีพเสริมมีความเก่ียวขอ้งกบักบัภาคเอชนอยา่งสาํคญั โดยเฉพาะนายทุนท่ีจดัหาวตัถุดิบมาใหแ้ละ
รับซ้ือสินคา้ท่ีผลิตไดโ้ดยไม่จาํกดัปริมาณ แลว้นาํไปกระจายต่อ การสนบัสนุนน้ีเป็นเง่ือนไขสาํคญั
ของการดาํรงอยู ่และการพฒันาต่อในอนาคต เพราะหากคนในชุมชนท่ีเป็นผูผ้ลิตจะแยกตวัมาผลิต 
อาจมีปัญหาเร่ืองการจัดหาวตัถุดิบ และตลาดได้ ในขณะเดียวกัน หากจะมีการปรับชนิดและ
รูปแบบสินคา้ท่ีผลิตก็อาจตอ้งประสานขอรับการสนับสนุนดา้นการตลาดจากนายทุนเหล่าน้ีดว้ย 
มิฉะนั้นอาจรัฐจะตอ้งเขา้ให้การสนบัสนุนในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัอยา่งจริงจงัดว้ย เพื่อทาํหนา้ท่ี
แทนภาคเอกชนได ้

   

5.2  สรุปและอภปิรายผล 
 
 ผา้กาบบวัเป็นผา้ทอพื้นเมืองท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นผา้ทอท่ีมี
ลกัษณะโดดเด่น และเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีการทอผา้ชนิดน้ี ทั้งในเร่ือง
วฒันธรรมการแต่งกาย และการนาํผา้ไปเป็นของขวญัเน่ืองในงานมงคลสําคญัๆ โดยบา้นโนงาม
เป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ียงัคงมีการทอผา้ชนิดน้ีอย่างเห็นไดช้ดั อีกทั้งยงัมีการรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรม
ร่วมกนัท่ีส่งผลให้เกิดความสามคัคีกนัในกลุ่ม ควบคู่ไปกบัการสืบทอดทางวฒันธรรมท่ีสืบดาํเนิน
มาอยา่งยาวนาน จากของคนรุ่นก่อนมาสู่คนรุ่นหลงัใหเ้กิดการเรียนรู้งานหตัถกรรมทอผา้ไม่ใหเ้กิด
การสูญหายไปจากชุมชนของตน  

 ปัจจุบนัชาวบา้นโนนงามผลิตสินคา้ผา้กาบบวัและไดรั้บประโยชน์จากการทอผา้ชนิดน้ี 
วตัถุประสงค์หลกัของการทอในปัจจุบนัคือเพื่อจาํหน่ายให้กบันายทุนท่ีมารับซ้ือ โดยได้มีการ
เปล่ียนแปลงวิถีชุมชนไปจากเดิมท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์ในครอบครัวบา้ง แต่ก็ยงัคงมีคนในชุมชน
บางครอบครัวท่ีเก็บผา้ท่ีตนทอข้ึนและเหลือจากการจาํหน่ายนาํไปตดัเยบ็เป็นชุดสาํหรับสวมใส่กนั
ในชีวิตประจาํวนั จึงทาํให้งานหัตถกรรมผา้ทอกาบบัวยงัคงดาํรงอยู่ และยงัได้รับความนิยม
นาํไปใช้จากคนในชุมชน สําหรับผูท่ี้ตอ้งการบริโภคสินคา้น้ีภายในชุมชน จะมีการแลกเปล่ียน
สินคา้กนัตามความพอใจของแต่ละฝ่าย ไม่มีการซ้ือขาย 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทอผา้กาบบวั คือ เป็นผา้ท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์สวยงาม
เหมาะสาํหรับสวมใส่ เพราะมีสีสันให้เลือกไดห้ลายหลากสี นอกจากน้ียงัเป็นการรักษาวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชนใหเ้กิดความหวงแหนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบรรพบุรุษอีก
ดว้ย อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจในระดบัชุมชน อยา่งสอดคลอ้งกนักบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินอีกดว้ย   

กลุ่มสตรีทอผา้กาบบวั มีบทบาทอยา่งสาํคญัในการฟ้ืนฟูและอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หัตถกรรมผา้กาบบัวในบ้านโนนงาม ภายหลังการก่อตั้ งกลุ่มมีการขบัเคล่ือนดาํเนินกิจกรรม
กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง สมาชิกกลุ่มมีโอกาสไปศึกษาดูงานจากกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
นาํมาใชใ้นการพฒันากิจกรรมของกลุ่มฯ โดยมีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและผูน้าํชุมชนให้การ
สนบัสนุน ทาํใหก้ลุ่มไดมี้การพฒันาผา่นการบริหารงานของคนในชุมชน การพฒันาลกัษณะน้ีจึงมี
ความเหมาะสมกบัวิถีของคนในชุมชนอีกทั้งยงักระตุน้ให้เกิดการเสริมพลงัพฒันาการผลิตสินคา้
รวมทั้งการจดัการดา้นอ่ืนๆใหมี้การปรับตามยคุสมยั โดยเช่ือมโยงกบัตลาดภายนอกดว้ย   

ขอ้คน้พบจากการศึกษาน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การท่ีจะใหภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดาํรงอยูไ่ดภ้ายใต้
สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัของระบบเศรษฐกิจการตลาด ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ใจถึงความจาํเป็นของ
การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีท่ีเปล่ียนไป ทั้งในระดบัชุมชนและในสังคมใหญ่ ท่ีเห็น
ไดช้ดัคือ ตอ้งปรับวตัถุประสงคก์ารผลิตจากท่ีมุ่งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน มาเป็นการผลิต
เพื่อขายใหก้บัตลาดภายนอกชุมชน ซ่ึงปริมาณของสินคา้ท่ีจะตอ้งเพ่ิมข้ึน และอาจตอ้งปรับรูปแบบ
และวิธีการผลิต รวมทั้งการจดัการทั้งการผลิตใหส้อดคลอ้งดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งมีการดาํเนินการ
ให้เกิดความเช่ือมโยงกับตลาดอย่างเหมาะสมด้วย ในการปรับตวัเหล่าน้ี คนในชุมชนไม่อาจ
ดาํเนินการโดยลาํพงัทั้ งหมด แต่มกัจะตอ้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนอย่างเก้ือกูลกนั นอกจากน้ี ภายในชุมชนเองก็ตอ้งมีความพยายามท่ีจะหาคนรุ่น
ใหม่มาสืบทอดกิจกรรมให้มีความต่อเน่ือง ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต อีกทั้งมีทกัษะในการผลิตดว้ย ในขณะเดียวกนั จะตอ้งมีการรักษา
ประเพณีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเชิงภูมิปัญญานั้นๆ ดว้ย ในกรณีของชุมชนน้ี จะตอ้งพยายาม
ใหมี้การใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑท่ี์มาจากภูมิปัญญาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยในงานประเพณีต่างๆ 
หรือการใชเ้ป็นของขวญัมอบใหแ้ขกสาํคญั เป็นตน้  

ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินและ
วิถีการดาํรงชีพท่ีเปล่ียนไปของคนในชนบทหลายเร่ือง ตวัอย่าง เช่น การศึกษาของบุญส่ง เรศ
สันเทียะ (2553) ท่ีศึกษาภูมิปัญญาการทาํปลาตะเพียนใบลาน ท่ีในอดีตผลิตข้ึนมาใชต้ามความเช่ือ
ของคนในสมยัโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ เพื่อบอกกล่าวขอให้พระเจา้คุม้ครองให้นาํ
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ปลอดภยักลบัมาในบางพื้นท่ี หรือแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง ในบางพื้นท่ี จึงนิยม
ทาํข้ึนเพื่อแขวนประดบับา้นเรือนของตนเอง ต่อมามีผูนิ้ยมซ้ือปลาตะเพียนใบลานไปแขวนในบา้น
มากข้ึน และอาจไม่ได้เช่ือมโยงกับความเช่ือชัดเจนเหมือนในอดีต จึงมีผูท่ี้ทาํอาชีพสานปลา
ตะเพียนใบลานจาํหน่ายและมีการพฒันารูปแบบลวดลายสีสันให้สวยงามข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ขอผูซ้ื้อ และ แนวโนม้ท่ีจะเช่ือมโยงกบัการสร้างรายได ้และความตอ้งการของตลาดเป็นสาํคญั โดย
มีความเส่ียงจากการมีสินคา้สมยัอ่ืนๆ มาใชเ้ป็นของประดบับา้นเรือนทดแทน นอกจากน้ียงัมี
การศึกษาของเกียรติศกัด์ิ แกว้มหาชยั (2550) ไดช้ี้ให้เห็นความสาํคญัของการทาํอาชีพเสริมใน
ชุมชนชาวนาบา้นเชียงหวานยคุปัจจุบนัว่า ชาวนาส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทาํอาชีพเสริมนอกฤดูทาํนา 
เน่ืองจากมีภาระหน้ีสิน และมีรายไดจ้ากการทาํนาไม่เพียงพอ ในขณะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากในอดีต
หลายประการ ทั้งค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาลแผนปัจจุบนั สาํหรับแนวทางการพฒันา
อาชีพเสริมในชนบทซ่ึงมกัจะเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น งานวิจยัของสมเดช บุญสาง (2546) 
ไดร้ายงานว่า ระบบเศรษฐกิจในชุมชนชนบทบา้นทุ่งนางโอกมีความเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญางาน
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน ซ่ึงเดิมทาํไปเพื่อใชใ้นครัวเรือน ต่อมามีการพฒันาต่อจนกลายเป็นอาชีพ
อยา่งชดัเจนข้ึน โดยมีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะจากผูรู้้ในชุมชน อีกทั้งยงัมีการรวมกลุ่มกนัข้ึน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาํนาจต่อรองในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์การปรับเปล่ียนน้ีส่งผลให้
สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีความเขม้แข็ง ครอบครัวสมาชิกชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีข้ึนมาก และเป็นชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีมัน่คงแขง็แรงข้ึน  
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้องกบัผลการวจัิย  
1)   สถาบนัการศึกษาควรมีการส่งเสริมการจดัทาํหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น

งานหัตถกรรมทอผา้กาบบวั โดยมีการทาํหลกัสูตร คู่มือท่ีชัดเจน ซ่ึงผูบ้ริหารการศึกษาควรให้
ความสําคญั และมีการปฏิบติัอย่างจริงจงัในการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อ
ส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่ไดสื้บทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 

2)  หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสนบัสนุนการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้กาบบวัให้เห็นชดัเจนและเป็นระบบยิ่งข้ึน ดว้ยการจดัให้มีนโยบายท่ี
ชดัเจน เช่น การสนับสนุนจดัหาก่ีกระตุกในการทอผา้ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของชาวบา้น 
จดัหาตลาดมารับซ้ือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆของชาวบา้นท่ีอาจจะพฒันาข้ึนให้กับชาวบา้น และมีการ
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ประชาสัมพนัธ์ทั้งในพ้ืนท่ีและนอกพื้นท่ี จดัสถานท่ีสาํหรับให้เป็นท่ีจดัแสดงงานหตัถกรรมทอผา้
กาบบวัในชุมชนหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง  

3)  หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการกาํหนดตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ใหมี้ความ
ชดัเจน เพื่อให้ชาวบา้นสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาและการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินชนิดน้ีให้
ดาํรงอยูใ่นชุมชนต่อไป 

4)  ภาครัฐควรเขา้มาช่วยปรับราคาผา้กาบบวัของชาวบา้นให้สูงข้ึน อนัจะช่วยให้
รายไดข้องชาวบา้นจากการจาํหน่ายผา้กาบบวัดีข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการจดัการกลุ่มออมทรัพยใ์ห้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อนัจะช่วยให้มีเงินทุนในการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มหมุนเวียนสําหรับสมาชิก
กลุ่มสตรีทอผา้อยา่งต่อเน่ืองต่อการดาํรงชีพ 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1)  ควรศึกษาความนิยมของผูบ้ริโภคผา้กาบบวัในวงกวา้งว่ามีมากนอ้ยเพียงใด และ
มีผลิตภณัฑช์นิดไหนบา้งท่ีทาํจากผา้กาบบวั อีกทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผา้กาบบวั   

2)  ควรศึกษาการดาํรงอยูแ่ละการพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม
ทอผา้กาบบวัท่ีมีอยู่ในจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อศึกษาว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมทอผา้
กาบบวัมีอยู่ท่ีชุมชนใดบา้งใน สถานการณ์ดาํรงอยู่เป็นอย่างไร และมีการพฒันาต่อยอดอะไรบา้ง 
เพื่อจะไดห้าทางเช่ือมโยงการพฒันาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบสําหรับสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า  
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ภาคผนวก  ก 
แนวคาํถามทีใ่ช้ในการสนทนาหรือการสัมภาษณ์ 

เร่ืองการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องงานหัตกรรมทอผ้ากาบบัวทามกลางdkiแข่งขนัในระบบตลาด
เสรี: กรณศึีกษากลุ่มสตรีทอผ้า  ตาํบลนาเรือง   

อาํเภอนาเยยี จังหวดัอุบลราชธานี 
(สําหรับสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า  ปราชญ์ชุมชน  ผู้นําชุมชน) 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ทีใ่ห้ข้อมูลสําคญั 
1.1  ช่ือ.....................................................................วนัท่ีสมัภาษณ์………………เวลา………… 
1.2.  เพศ   (     )  ชาย   (    )  หญิง 
1.3.  อาย.ุ.......................ปี 
1.4.  ช่ือชุมชนท่ีอาศยั……………บา้นเลขท่ี…………..หมู่ท่ี…………ถนน……………………..
ตาํบล……………………อาํเภอ……………………..จงัหวดั…………………………………… 
1.5.  วฒิุการศึกษา...............................................................................  
1.6.  อาชีพหลกั……………………………………………………… 
     อาชีพเสริม………………………………………………………... 
1.7.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว………..คน 

1.7.1  ช่ือ.............................................................................ชาย           หญิง 
1.7.2  ช่ือ.............................................................................ชาย           หญิง 
1.7.3  ช่ือ..............................................................................ชาย           หญิง 
1.7.4  ช่ือ............................................................................ชาย            หญิง 
1.7.5  ช่ือ..............................................................................ชาย           หญิง 
1.7.6  ช่ือ............................................................................ชาย            หญิง 

8.  ศาสนา……………………………………… 
9.  แรงงานในครอบครัว…………คน  
10.  ระยะเวลาในการทอผา้................วนั  (1  มว้น) 
11.  รายได…้………………………………………………………(ต่อเดือน) 
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 ส่วนที ่2  แนวประเด็นคาํถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
2.1  วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตของงานหตักรรมทอผา้กาบบวัมีอะไรบา้ง 
2.2  ขั้นตอนในการผลิตงานหตักรรมทอผา้กาบบวัเป็นอยา่งไร 
2.3  การดาํรงอยูแ่ละเง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องการทอผา้ในปัจจุบนั 

 -  จาํนวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้ในปัจจุบนัของชุมชนน้ีมีก่ีคนมีใครบา้ง  
และมีบทบาทอยา่งไรบา้ง 

-  ชนิดผลิตภณัฑใ์ยผา้ท่ีนาํมาทอ 
 -  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทาํมีอะไรบา้งและแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบมาจากไหน 

-  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทอผา้กาบบวั 
-  การใชผ้า้กาบบวัในชุมชนตนเองเป็นอยา่งไร  
-  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้สู่รุ่นหลงัโดยวิธีใดบา้ง 
-  แนวโนม้การทอผา้จะศูนยห์ายไปจากชุมชนหรือดาํรงอยูคู่่กบัชุมชนต่อไป 

2.4  ประวติัของกลุ่มสตรีทอผา้เป็นมาอยา่งไร 
-  จาํนวนของสมาชิกกลุ่มในปัจจุบนัมีก่ีคน 

 -  บุคลากรท่ีเป็นแกนนาํในกิจกรรมของกลุ่มก่ีคนมีใครบา้งและมีบทบาทอยา่งไร
บา้ง 
 -  ทางกลุ่มไดรั้บทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานใดบา้งและไดรั้บความช่วยเหลือ
อะไรบา้ง 
 -  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัตั้งกลุ่มต่อการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ ์ทาง
การตลาด การประกอบอาชีพและรายไดข้องสมาชิกกลุ่มเป็นอยา่งไร 
 -  สมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานจากชุมชนอ่ืนหรือไม่  (ถา้มีโดยวิธีใด  ไม่มีเพราะเหตุ
ใด) 
 - ปัจจยัท่ีสนบัสนุนกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มทั้งภายในเองและหน่วยงานภายนอก
มาจากอะไร 
 -  การส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มและหน่อยงานภายนอกจะดาํเนินกิจกรรมต่อเน่ือง
หรือไม่ 

2.5  ความนิยมผา้กาบบวัในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
 -  ผลิตภณัฑผ์า้กาบบวัสามารถขายไดม้มากนอ้ยเพียงใด ตลาด/ลูกคา้เป็นใครบา้ง 
 -  รายไดจ้ากการทอผา้กาบบวัเป็นอยา่งไรบา้ง  
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 -  ความสนใจงานหตักรรมทอผา้ของคนรุ่นหลงัมีบา้งหรือไม่ในชุมชน (โดยเฉพาะ
เยาวชน)มี/ไม่มีเพราะเหตุใด 
 -  การสืบทอดความชาํนาญทอผา้ดว้ยมือยงัคงมีอยูใ่นชุมชนหรือไม่   มี/ไม่มีเพราะ
เหตุใด 
 -  จะมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ จากผา้ทอกาบบวัอะไรบา้ง เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามสําหรับผู้นําชุมชน,ปราชญ์ชาวบ้าน 

และนักวชิาการท้องถิ่น 
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ภาคผนวก  ข 
แนวคาํถามทีใ่ช้ในการสนทนาหรือการสัมภาษณ์ 

เร่ืองการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องงานหัตกรรมทอผ้ากาบบัวทามกลางแข่งขันในระบบแบบตลาด
เสรี: กรณศึีกษากลุ่มสตรีทอผ้า ตาํบลนาเรือง อาํเภอนาเยยี จังหวดัอุบลราชธานี 

(สําหรับนักวชิาการท้องถ่ิน) 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ทีใ่ห้ข้อมูลสําคญั 
1.1  ช่ือ.....................................................................วนัท่ีสมัภาษณ์………………เวลา………… 
1.2.  เพศ   (     )  ชาย   (    )  หญิง 
1.3.  อาย.ุ.............................................ปี 
1.4.  ช่ือชุมชนท่ีอาศยั…………………………………บา้นเลขท่ี………………….หมู่ท่ี…………
ถนน………………..ตาํบล………………อาํเภอ…………………จงัหวดั………………………… 
1.5.  วฒิุการศึกษา………..................................... 
1.6  ตาํแหน่ง……………………………………. 
 
ส่วนที ่ 2  แนวประเด็นคาํถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

2.1 ภูมิหลงัและความเป็นมาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตักรรมทอกาบบวัเป็นอยา่งไร 
2.2  ความสาํคญัของผา้กาบบวัในอดีตเป็นอยา่งไร 
2.3  องคป์ระกอบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของงานหตักรรมทอผา้กาบบวั 

 2.4  ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้กาบบวัเป็นอยา่งไร 
2.5  ค่านิยมในการใชป้ระโยชน์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของงานหตักรรมทอผา้กาบบวัเป็นเช่นไร 
2.6   มีประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินของงานหตักรรมทอผา้

กาบบวัและเก่ียวขอ้งอยา่งไร 
2.7  การส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มและหน่อยงานภายนอกจะดาํเนินกิจกรรมต่อเน่ืองหรือไม่ 
2.8  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการทอผา้กาบบวัจาํนวนก่ีคนมีใครบา้ง 

 2.9   ผลิตภณัฑท์อผา้กาบบวันาํไปใชป้ระโยชน์อะไรได ้
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ภาคผนวก ค 
สภาพทัว่ไปของชุมชน 
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สภาพทัว่ไปของชุมชน 
 

ภาพประกอบท่ี  1  ตรงสญัญาลกัษณ์ประจาํวงัหวดัอุบลราชธานี 
ภาพประกอบท่ี  2  ประตูเขา้วดับา้นโนนงาม 
ภาพประกอบท่ี  3  ก่ีกระตุกบา้นโนนงามหมู่ท่ี 4               
ภาพประกอบท่ี  4  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ภาพประกอบท่ี  5  โรงเรียนบา้นโนนงาม 
ภาพประกอบท่ี  6  สภาพทัว่ไปของบา้นโนนงาม 
ภาพประกอบท่ี  7  สมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 
ภาพประกอบท่ี  8  สมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 
ภาพประกอบท่ี  9  สมัภาษณ์นกัวิชาการ 
ภาพประกอบท่ี  10  สมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 
ภาพประกอบท่ี  11  สมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้น 
ภาพประกอบท่ี  12  ดา้ยท่ีชาวบา้นไดรั้บจากพอ่คา้คนกลาง 
ภาพประกอบท่ี  13  ผลิตภณัฑง์านหตักรรมทอผา้กาบบวับา้นโนนงาม 
ภาพประกอบท่ี  14  สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ท่านหน่ึงกาํลงัทอผา้กาบบวั 
ภาพประกอบท่ี  15  สมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ท่านหน่ึงกาํลงัทอผา้กาบบวั 
ภาพประกอบท่ี  16  สมัภาษณ์ผูน้าํชุมชน  หมู่ท่ี  4 
ภาพประกอบท่ี  17  สมัภาษณ์นกัวิชาการ 
ภาพประกอบท่ี  18  สมัภาษณ์หวัหนา้กลุ่มสตรีทอผา้กาบบวั  
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ภาพประกอบที ่ 1 ภาพประกอบที ่ 2 
ตราสัญลกัษณ์ประจําจังหวดัอุบลราชธานี ภาพประตูวดับ้านโนนงาม 

 
 

 
 
 
 
 

 
        ภาพประกอบที ่ 3      ภาพประกอบที ่ 4 
กีก่ระตุกบ้านโนนงามหมู่ที ่4       ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

 
 
 
 

 
 
 
 

    ภาพประกอบที ่ 5         ภาพประกอบที ่ 6 
โรงเรียนบ้านโนนงาม             สภาพทัว่ไปของบ้านโนนงาม 
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ภาพประกอบที ่ 7 
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า 

  ภาพประกอบที ่ 8 
  สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย                  ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที ่ 9                     ภาพประกอบที ่ 10 
สัมภาษณ์นักวชิาการ 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 
                   ภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า 
                  ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 
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ภาพประกอบที ่ 11 ภาพประกอบที ่ 12 
สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 

 
 
 

 

ด้ายทีช่าวบ้านได้รับจากพ่อค้าคนกลาง 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที ่ 13 
ผลติภณัฑ์งานหัตกรรมทอผ้ากาบบัวบ้านโนนงาม 

 

                         ภาพประกอบที ่ 14 
สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าท่านหน่ึงกาํลงัทอผ้ากาบบัว 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 
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ภาพประกอบที ่ 15 
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า 

                       ภาพประกอบที ่ 16 
              สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน  หมู่ที ่ 4 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 
 
 
 

                 ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที ่ 17 
สัมภาษณ์นักวชิาการ 

  ภาพประกอบที ่ 18 
 หัวหน้ากลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัว 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย                  ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการวจัิย 
 

 
 

 



 
ประวตัผู้ิเขียน 

 
ช่ือ  ช่ือสกลุ     พระสมคัร วงศป์ระเทศ 
 
ประวตัิการศึกษา     พทุธศาสตร์บณัฑิต  สงัคมศาสตร์บณัฑิต  
      (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอนัดบั 2  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
      ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
 


	การดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ามกลางการแข่งขันในระบบตลาดเสรี:กรณีศึกษางานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว ตำบลนาเรืองอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

